
 
De Koningsband 
Sinds februari 2015 zingt Hillina met erg veel plezier mee in de 
Koningsband, een groep van erg enthousiaste jongelui die samen zingen 
en muziek maken. De meeste van de bandleden zitten nog op de Nicole 
Poutsma. Een geweldig enthousiaste dirigente heeft de leiding. 
Hans ten Klooster is de vaste gitarist en Thea speelt op de Piano  
De Koningsband oefent ongeveer 1 x per maand in “de Ontmoetingskerk” 
in Haren op zaterdagochtend. Het afgelopen jaar hebben ze al op 
meerdere plaatsen mogen zingen: in het Zonnehuis, in de 
Ontmoetingskerk in Haren, in de Rank in Zuidhorn en het laatste optreden 

was in Bedum op de dag van het Koningskind. Vol overgave zingen en 
spelen ze, en het publiek kan niet anders dan enthousiast mee doen.  
Ook al wordt niet iedere noot even goed gezongen, elke keer worden 
mensen blij van het enthousiasme van de band. 
 
 

 
                                
Een bijzonder afscheid van Wilma 
Op zaterdag 30 januari 2016 hebben we tijdens een High Tea afscheid 
genomen van de begeleidster van het eerste uur: Wilma Sprong 
Wij: bewoners van Tamarisk, begeleiders, ouders en vrijwilligers. 

In een zaal van restaurant “Balk” in Zuidhorn. 
Zo’n twaalf jaar is ze aan Tamarisk verbonden geweest. Het begon met de 
trainingsweekenden, die door haar als leidinggevende met vrijwilligers 
zorgvuldig werden voorbereid. Aanvankelijk in Norg, maar al gauw in 
Schoonoord in een verbouwde boerderij, die er prima geschikt voor was. 
Onder haar leiding wisten ze de groep tot een eenheid te smeden. Als wij, 
ouders, ons kind kwamen brengen, werden we hartelijk ontvangen.  
Dat zette de toon. Een gezellig praatje, koffie en meer. In een ontspannen 
sfeer. Van te voren had ieder een persoonlijke uitnodiging ontvangen, die 
door Wilma met zorg was ontworpen. Het waren juweeltjes om te zien. 
Aantrekkelijke foto’s van “De Kibbelhof, de begeleiders en natuurlijk de  
toekomstige bewoners’. t Begon altijd ongeveer zo (hier op rijm):                      
                               Het trainingsweekend komt eraan. 
                               Heb je weer zin om mee te gaan? 
                               Naar Schoonoord, aan het Kibbelveen: 

                               “De Kibbelhof”. Op nummer één. 
 
Ouders kregen naderhand een gedetailleerd verslag toegestuurd, waarbij 
ze graag onze kinderen het woord gaf. 
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Nieuwsbrief 



 

 

 
 
Toen onze woonvorm gerealiseerd was, bleef ze op haar post. Op de bres voor onze kinderen.  
Naast het noodzakelijke werk zong ze graag met hen bij de klanken van haar gitaar.  
Ook vond ze tijd voor aangepaste Bijbelstudie. Bij bijzondere gelegenheden leefde ze mee, stuurde 
b.v. bij het overlijden van een oma een troostvolle kaart. Om gezondheidsredenen echter moest ze 
ermee ophouden. Maar ook nu blijft ze betrokken. Als vrijwilligster. Als het even kan.  
Gelukkig woont ze maar op een steenworp afstand. Wilma: dank, dank, dank.  
Het ga jou en die je lief zijn goed onder de zegen van onze hemelse Vader. En: altijd welkom!  
 
Open middag 19 maart 2016. 
Op 19 maart heeft Tamarisk meegedaan met de landelijke dag van de zorg. We waren open van 
13.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn ongeveer 30 gasten geweest en zij werden in de gelegenheid 
gesteld een aantal woningen te bezichtigen. Het was voor veel bewoners een gezellige middag. 
Aan het eind van de middag hebben de bewoners samen met leiding de dag afgesloten met het 
halen van chinees eten. We zien terug op een fijne middag. We hebben besloten volgend jaar op  

18 maart 2017 opnieuw ‘s middags mee te doen met de landelijke dag van de zorg.  
Zet het alvast in uw agenda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

NL56INGB0008592145 
 

 Een warme en positieve groet van Ingrid, Jesse, Geert Elias, Gerrit, Hillina, 

Geertjan, Lex en Margreet 


