
 
Bad 
Het bad in onze 
snoezelruimte wordt door de 
bewoners met erg veel 
plezier gebruikt. Vooral de 
bubbels vinden de bewoners 
heerlijk. Iedereen maakt 
regelmatig van het bad 
gebruik. Het ontspant de 
mensen en ze genieten er 

ongelofelijk veel van.  
Nu is er na 6 jaar gebruik 
een duur element van het 
bad stuk gegaan. 
Door jullie bijdragen hebben 
we een reparatie kunnen 
laten uitvoeren. 
 

Weekenden dicht 
De zorg wordt steeds duurder, de kosten gaan 
omhoog.  
Met Sprank, onze zorgleverancier waar we erg 
tevreden over zijn, hebben we afspraken 
gemaakt over de zorgkosten. Ook hebben we 
gesproken hoeveel leiding we graag overdag 

aanwezig willen hebben om goede zorg te 
kunnen garanderen.  We vinden het belangrijk 
dat dat de leiding tijd heeft om leuke dingen te 
doen met onze kinderen.  
U begrijpt dat dat niet samen gaat.  
We hebben als ouders de volgende oplossing 
gekozen: we gaan dit jaar 4 weekenden dicht.  

Niet alle kinderen vinden dat leuk. Niemand 
sluit toch zijn eigen huis om kosten te 
besparen en gaat dan bij iemand anders 
wonen? Helaas is het niet anders en zolang 
iedereen nog naar zijn ouders kan, hebben we 
toch hiervoor gekozen.  
 

Mooi zomerweer. 
Hillina heeft genoten van een vaartocht met 2 
oma’s op de Friese meren. Heerlijk is het om 
zo van elkaar te genieten. 
 
Gerrit is op vakantie geweest met de 
Zonnebloem. Hij heeft genoten in het 
Limburgse Mechelen. Hij heeft een vaartocht 
gemaakt op de Maas. Ook is hij in Aken 
geweest. Maar het mooiste vond hij de laatste 
avond toen er veel werd gezongen en gedanst. 
In rolstoeldansen is hij een kei.  
Elke vakantie koopt hij een andere hoed.  
Nu zul je hem tegenkomen met deze mooie 
hoed in Zuidhorn. 

 
Jesse 
Jesse kent heel veel plaatsnamen in 
Nederland. En Jesse vindt het leuk zelf zo´n stad te zien. Zo heeft hij met 
zijn vader al menige treinreis gemaakt en zijn Zwolle, Amersfoort, Utrecht, 
Rotterdam, Amsterdam bezocht.  
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Nieuwsbrief 



In Arnhem zijn ze zelfs met de lift de Eusebius toren op 

geweest. De laatste keer zijn ze samen naar Den Haag geweest. 
Daar zag Jesse veel gebouwen die hij kent van de televisie.  
Ze waren op het Plein en in de 2e Kamer, maar een gesprek met 
Mark Rutte zat er niet in. Die dag was hij in Brussel jammer!  
Het Binnenhof  werd bezocht, het Torentje, Mauritshuis, de 
Hofvijver met alle provincie-vlaggen, Gevangenpoort en Passage 
en tot slot een biertje, lunch met kroketten en dan gaat de duim 
omhoog, genieten Pa!.  
De volgende bestemming is al weer uitgekozen, maar dat hoort 
u misschien later. 
 
Geertjan gaat naar de repro van de Brede School 
Eind mei 2015 is de drukkerij van de Zijlen, waar Geertjan zijn 
dagbesteding heeft, verplaatst van Tolbert naar de Brede School 

in Zuidhorn.  De drukkerij heet nu “Repro”. Geertjan is mee 
verhuisd en heeft de verhuizing goed doorstaan. Voordat de 
scholen er in trokken bij het begin van de nieuwe cursus werkte 
hij er al een paar maanden. Ook heeft hij meegedaan met het 
openingsfeest op 16 september. Hij nam deel aan de polonaise 
midden tussen de schoolkinderen. Omdat hij nu de 
dagbesteding dichtbij heeft, kan hij ook ’s morgens een uurtje 
langer slapen. 

 
Verbouwing logeerkamer 
Wij hebben een logeerkamer boven. Deze wordt zo nu en dan 
gebruikt door familieleden om te blijven slapen. Ook is deze 
vorig jaar gebruikt door Sprank voor crisisopvang.  
Op verzoek van Tamarisk wordt deze logeerkamer nu vergroot. 
Er komt een dakkapel zodat het een ruime frisse logeerkamer 
wordt. Wold en Waard heeft deze verbouwing uitgevoerd.  
We zijn heel erg blij met deze mooie logeerruimte.  
 

 
 

 
Wilt u ons steunen? U kunt uw een gift over te maken op rekeningnummer:   

NL56INGB0008592145 
 

Wij wensen iedereen fijne en gezegende kerstdagen en een goed 2016 

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

Lex en Margreet 


