
 
                                      
Jesse heeft zijn 40e verjaardag gevierd op 12 juli 2014 
 

Het was een prachtige dag waarop Jesse zijn 
40e verjaardag ging vieren met alle bewoners en 
hun ouders samen met de leiding van Tamarisk. 
Ook zijn ouders, broers en zus waren aanwezig. 
Een groep bewoners kwam met de trein naar 
Groningen. Wat een avontuur. Zo vaak reis je 
niet met de trein. Daarom gingen we met elkaar 

bij de trein op de foto. We hadden er allemaal 
heel veel zin in de stemming zat er direct al 
goed in. Geert Jan vond het allemaal erg 
spannend en hij genoot zichtbaar. 
 
We gingen varen rond Groningen. De schipper 
van de boot heeft sterke mannen geregeld die 
de rolstoel met Gerrit in de boot tilden. Het was 

een hoge instap en ook de vader van Geert Elias 
heeft gemerkt dat een dergelijk instap in de boot 

riskant is en niet zonder gevaar. Gelukkig was er 
goede begeleiding en gingen we al snel varen.  
 
Jesse genoot enorm en pakte met veel bravoure 
zijn vele cadeaus uit. Hij kreeg een shirt met  
“40 jaar” erop en die werd natuurlijk direct 
aangetrokken.  
We kwamen onder veel bruggen door en 
moesten wachten bij een spoorbrug tot de trein  
voorbij was. Toen konden wij verder varen.  
 
Onderweg kregen we heerlijke hapjes en we  

konden zoveel drinken als we wilden.  
Ook zijn we door een sluis gekomen.  
Er lagen erg grote schepen naast ons.  
Ingrid bekeek alles met grote belangstelling. 
Na 2½ uur varen kwamen weer terug bij het 

hoofstation. Enkelen gingen op de fiets naar 
Zuidhorn, anderen stapten weer op de trein. 

 
Bij restaurant Balk kregen we heerlijke soep en 
een broodmaaltijd. Dat viel er goed in. Iedereen 
smulde ervan.  
Jesse bedankt voor deze geweldige verjaardag. 
Samen met jou hebben we ervan genoten. 
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Nieuwsbrief 



Word vriend  van Tamarisk 

 
 

Bewonersvergaderingen in Tamarisk. 

 
Sinds september 2013 mag ik de bewonersvergaderingen leiden van 
Tamarisk. Ik doe dit ook al een aantal jaren bij Briljant, het is niet 
alleen belangrijk voor de bewoners maar ook leerzaam voor mijzelf. 
Want je merkt dat het goed is dat de bewoners kunnen praten over 
hoe zij wonen met een “onpartijdig” iemand.  
Ik werk niet voor Sprank en ben geen begeleider/ouder van een van 
de bewoners. De bewoners weten dat ik een moeder/oma ben, twee  
morgens werk  op Hoeve Paradij en een dag op een basisschool.   
 
Meestal proberen alle bewoners bij de vergadering te zijn.  
We vergaderen 1x in de twee maanden op maandagavond.  
Het is een echte vergadering met een opening en een rondvraag.  
En natuurlijk met agenda punten. De laatste keer hebben we gepraat 

over een paar “Huisregels” van Tamarisk.  
- Waarom het om 22.00 uur rustig moet zin in het gebouw: geen klachten van buren en  

als iemand wil slapen doe je rustig met de deuren en het geluid van de tv.. 
- Waarom het branden van kaarsen niet is toegestaan: natuurlijk voor brandgevaar!  

Dan wordt er bv. wèl opgemerkt dat het met kerst toch gezellig zou zijn als er wat  
kaarsen waren…. 

- Waarom de tv. in de huiskamer alleen aangaat als iedereen naar hetzelfde wil kijken: 
zo krijg je geen ruzie. De gezamenlijke televisie is voor de gezelligheid. Je kunt ook 

kiezen om op je eigen appartement tv. te kijken.  
 
Op de volgende vergadering bespreken we weer een paar andere regels.  
De bewoners doen ieder op hun eigen manier mee. We hebben afspraken gemaakt over hoe je 
het beste kunt vergaderen: luisteren naar elkaar, wachten op je beurt, duim opsteken als je 
iets wilt zeggen, de voorzitter helpen als zij iets niet goed begrijpt of verstaat. 
Het mooiste is als de vergadering niet te lang duurt.  

Want de bewoners zijn gesteld op hun vrije tijd!!  
Lambertha Kremer. 
 
Tamarisk bestaat 6 jaar. 
3 november 2014 was het feest, Tamarisk bestaat 6 jaar! 
De bewoners vinden dat een verjaardag en die moet gevierd worden. 
Het eten werd daarom die dag gehaald bij het Chinees restaurant.  
Fijn dat zij hiervan zo kunnen genieten. 

 
Veranderingen in de zorg 
Er gaat nogal wat veranderen in de organisatie van de zorg.  
Dat gaat ook aan Tamarisk niet voorbij. Het kost heel wat denkwerk om alles bij te houden. 
Nieuwe formulieren moeten worden ingevuld. Een “vinkje” vergeten kan al aanleiding zijn tot 
misverstand met vertraging als gevolg. Onjuiste verwerking van de formulieren geeft ook 

nogal eens problemen. Het komende jaar 2015 is een overgangsjaar.  
Naar het zich laat aanzien kan Tamarisk op vrijwel dezelfde voet verder. 
Maar bezuinigingen brengen nu eenmaal onzekerheden met zich mee. 
Wat er na 2015 zal gebeuren???  Met vertrouwen gaan wij verder. 
 
 

Wilt u uw familie/vrienden vragen om ook “Vriend van Tamarisk” te worden? 
Zo dragen we samen de zorg voor onze kinderen.  
Maak een gift over op rekeningnummer 8592145 

 
 
 
 
 

 
Gezegende kerstdagen toegewenst en een fijn 2015 

 
 

 Een hartelijke groet van Ingrid, Jesse, Geert Elias, Gerrit, Hillina, 

Geertjan, Lex en Margreet 


