
 

Cyclebox gekregen van Stadschouwburg  te Groningen  
 
Op vrijdag 25 november hebben we een CycleBox gekregen van de 
Stadschouwburg van gemeente Groningen. De ruimte, waar de fietsen 
binnen worden gestald in Tamarisk,  wordt te klein.  
Toen deze CycleBox werd aangeboden hebben we gelijk op dit aanbod 
gereageerd. Er waren meer liefhebbers, maar de directie heeft deze 
prachtige stalling aan Tamarisk toegewezen. Samen met onze vriend  

Laus Paagman hebben we deze zware klus geklaard.  
Nu kunnen de fietsen van onze kinderen in deze stalling worden gezet en is 
er meer ruimte binnen voor de fietsen die opgeladen moeten worden.  
De heer van Bekkum, vader van Geertjan heeft de fiets van zijn zoon goed 
ingespoten tegen vocht zodat deze in de cyclebox gestald kan worden. 
Helaas viel de klep dicht toen hij bezig was, en zat hij opgesloten in de 
fietsenstalling….. Gelukkig had hij zijn mobiele telefoon bij zich en kon hij 
de leiding van Tamarisk bellen: help ik zit vast! ik kan er niet uit!  

Hij weet nu wat het is om opgesloten te zitten. 
Hij heeft er een mooi gedicht over gemaakt die u hieronder kunt lezen 
Harm en Anneke Assies 

 
 

Een incident 
 

’k Was er al eerder heengegaan 
En had de hele fiets gedaan. 

maar thuis: dat ene plekje roest 
bij ’t spiegeltje, dat moest 
vanzelfsprekend nog weg. 

Wat tijd betreft een beetje pech. 
Na ’t eten ging ik daarom vlug 
Weer naar de cyclebox terug. 
De fiets hoefde er nu niet uit. 

Dus ik naar binnen met de spuit. 
Al was ik dit werk niet gewend: 

Dit was een fluitje van een cent. 
Ik draai me daarna om en stap 

Richting de klep: 
Een denderende klap 

Daar sta ik dan, met spuit en al. 
De cyclebox? 

Een reuzenmuizenval! 
Hoewel ik mij veel luxer wist 

        dan Hugo in de boekenkist, 
Leek ik zo net een fietsendief, 
De vrijheid is mij toch te lief! 

Gelukkig, Mij geviel 
De gedachte in: “‘k Heb mijn mobiel! 

Met in de namenlijst - no risk - 
Het nummertje van Tamarisk. 
Dat ingetikt en fluks gebeld. 

                                De minuut nog niet volgeteld, 
Of daar komt Johan aangesneld. 

Proficiat Johan de Groot 
                                                  Van Hugo waardig naamgenoot! 
       JAN VAN BEKKUM 
 
 
AANTEKENING: HUGO DE GROOT WAS OOK DICHTER.  
ZIE ZIJN MOOIE “MORGEN-GEBED” EN  “AVOND GHEBEDT”. 
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Nieuwsbrief 



Word vriend  van Tamarisk 
 

 

 

 
Vrijwilligers Tamarisk 
Tijdens een vergadering van de oudergroep werd het idee 
geopperd om iets te doen voor de vrijwilligers van Tamarisk. Er is een aantal mensen, dat zich met 
regelmaat inzet voor onze kinderen. De een gaat zwemmen met een bewoner, de ander rijdt in de 
bus, weer een ander komt gewoon even langs voor de gezelligheid. Ook zit er verschil in hoe vaak 
dit gebeurt. Komt de ene vrijwilliger al jarenlang trouw eens in de twee weken, de ander komt 
gewoon eens een keertje langs. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Wij, ouders van de bewoners, 
vinden dit heel erg fijn en hebben hier veel waardering voor. Samen dingen ondernemen maakt het 
leven van onze kinderen uitdagender en geeft een goede regelmaat.  
Het idee werd geopperd om samen uit eten te gaan.  
Dit voorstel is overgebracht naar de vrijwilligers en werd goed ontvangen.  
Bescheiden als de meesten zijn, geeft dat nog wel eens de reactie: ‘Het hoeft niet hoor’. 
Vrijdagavond 25 november zijn we met zo’n 10 personen naar “Steakhouse Andre Dokter” gegaan 

en hebben daar genoten van de Bourgondische gerechten. Er was tijd om gezelligheid te delen maar 
ook belangstelling te hebben voor elkaar. We hebben de vrijwilligers bedankt voor hun inzet, ook 
met woorden. Heerlijk om eens iets leuks te doen voor deze mensen.  
Nogmaals namens alle ouders: dank aan de vrijwilligers van Tamarisk! Irene van Essen 
 
Ziekte op de groep 
- Ingrid zat al een tijdje in de lappenmand, voelde zich niet goed. Het bleek te maken te  
   hebben met hartklachten. In november 2011 is zij geopereerd en er is een stent geplaatst.           

   Zij heeft zich geweldig door de operatie heen geslagen. Ze is weer aan het werk en het gaat 
   gelukkig een stuk beter met haar. 
- Wilma (leiding) is met de fiets door de gladheid op het bruggetje bij Tamarisk gevallen en  
   heeft daarmee een hoofdwond opgelopen en haar hand gebroken en de andere hand gekneusd.   
   De genezing is een lang proces. We wensen haar van harte beterschap toe. 
 
AED 
De AED en een bloeddrukmeter zijn aangeschaft. Alle gevers hartelijke dank. 
De leiding zal een instructie gaan krijgen in het gebruik van de AED. 
   
NSGK collecte 
De NSGK collecte heeft in gemeente Zuidhorn totaal €1.114,46 opgebracht waarvan de helft voor 
Tamarisk is: €548,70. Een bedrag waar we erg blij mee zijn. 
Alle collectanten worden hartelijk bedankt voor hun inzet. 

 
Geert Elias is naar St. Petersburg geweest. 
Geert Elias heeft een broer. Deze broer heeft zijn bruid in Rusland gevonden en is 
in St. Petersburg getrouwd. Geert Elias is met zijn familie vertrokken naar Rusland 
om het huwelijk bij te wonen. Gelukkig kon Johan Smit (is leiding geweest bij 
Tamarisk) hem begeleiden. Johan is bezig met een evangelisatieproject en is naar 
Rusland geëmigreerd. Voor het eerst ging Geert Elias met het vliegtuig, een hele 
belevenis. Een prachtige dag hebben ze gehad, al gaat het soms wel even iets 
anders dan wij hier in Nederland gewend zijn. 
 

Donateurs        
We zijn blij dat u ons wilt blijven ondersteunen.  
Wij kunnen niet zonder uw steun, we sparen nu voor de 
vakantie van de bewoners met de leiding. Zij willen graag een weekje op stap  

met elkaar. Helpt u weer mee?  
 
U ontvangt bij deze nieuwsbrief een acceptgirokaart. U hoeft deze kaart niet te  
gebruiken. We verzoeken u gebruik te maken van internetbankieren.  
Helaas heeft de belastingdienst besloten dat we geen Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) genoemd mogen worden. 
 
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 


