
Nieuw fornuis en stofzuiger 
Begin van het jaar bleek het fornuis niet goed 

meer te werken. Wij hebben van de 

donateursgelden een nieuw fornuis 
aangeschaft. We hebben deze keer gekozen 

voor een elektrische oven met  

een inductiekookplaat.  
Iedereen is er heel erg blij mee.  

 
De motor van de stofzuiger heeft het ook 

begeven en we hebben een nieuwe Nilfisk 

stofzuiger gekocht van de donateursgelden.  
 

Meivakantie 
In mei zijn de bewoners met elkaar op hun 

jaarlijkse vakantie in Aelden geweest. De 

leiding van Tamarisk gaat dan mee.  
Zo krijgt iedereen de zorg die hij/zij nodig 

heeft. Aansluitend is dan het weekend 

Tamarisk gesloten.  
De bewoners gaan dan allemaal naar hun ouders.  

Op deze manier kunnen we rondkomen met de zorguren.  

       Iedereen geniet. 
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Nieuwsbrief 



Special Olympics in Groningen 

700 sporters met een verstandelijke beperking waren 

in actie tijdens de Special Olympics Regionale Spelen 
Groningen 2017. In Groningen vonden zaterdag 17 

juni de Special Olympics Regionale Spelen Groningen 
plaats. Het was alweer de 5e editie die De Brug 

provincie Groningen organiseerde. Na een 

spetterende openingsceremonie in het Willem 
Alexander Sportcentrum op het Zernike terrein met 

o.a. een defilé van alle sporters en optredens van 

diverse artiesten, was het tijd voor de sporters om in 
actie te komen! Voetbal, atletiek, zwemmen, 

tafeltennis, tennis, basketbal, korfbal en judo 
stonden op het programma. Daarnaast stonden er 

drie nieuwe takken van sport op het programma: 

bocce, bowlen en paardrijden. Tot slot stonden ook 
de programma’s SportFun! en MATP (Motorisch 

Activiteiten Trainingsprogramma) op het programma 
voor de sporters die (vanwege hun beperking) niet in 

staat zijn om mee te doen aan wedstrijdsporten. 

Gerrit was erbij en deed mee met Bocce. Bocce lijkt 
op het spelen van Jeu de Boule. Ze speelden fanatiek 

tegen andere verenigingen. Iedereen ging na een 

fantastische dag naar huis met medailles.  
 

Bij “Stichting de Brug” in Groningen kunnen ze nog 
meer sporters gebruiken die Bocce leuk vinden en 

mee willen spelen. Dit vind plaats 1 x per 14 dagen 

op de donderdagavond.  
 

Open dag van de Zorg 17 maart 2018 
Vanaf 13.00 tot 16.00 uur is Tamarisk open voor 

bezoek. U kunt ons daar ontmoeten en ook enkele 

appartementen bekijken. Noteer het alvast in uw 
agenda 

 
Vrijwilligers 

Ook Tamarisk maakt gebruik van vrijwilligers.  

Een aantal vrijwilligers helpen op afroep als chauffeur op onze Tamarisk bus. U ziet hen misschien 
wel eens rijden door Zuidhorn, naar het zwembad of zomaar even een eindje rijden.  

Ook zijn er vrijwilligers die Jesse en Lex naar de dagbesteding brengen en ophalen. Naar een betere 

oplossing wordt nog steeds gezocht maar het lukt niet om een structurele oplossing van de grond te 
krijgen. Jesse en Lex zijn beide slechtziend en maken gebruik van de dagbesteding in Haren.  

Er zijn ook kookvrijwilligers die de leiding helpt bij het koken.  
Beste mensen, dank jullie wel voor jullie inzet. Jullie zijn toppers er we zijn geweldig blij met jullie!. 

 

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die willen mee zwemmen. 
Op woensdag van 19.00 uur tot 21.30 uur zwemt Hillina in Sebaldeburen,  

Op vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 uur zwemt Gerrit in het zwembad in Zuidhorn en beiden zouden 
een zwemmaatje erg fijn vinden.  

 

Ideetje?? 
Hebt u wel eens het idee gehad om in uw kerk, gemeente, vereniging of met uw bedrijf een 

fondswervingsactie te organiseren voor Tamarisk? Tamarisk is in veel dingen afhankelijk van uw 

hulp. Door uw hulp kunnen we extra zaken aanbieden aan de bewoners zoals de rolstoelbus, 
onderhoud algemene ruimten en de tuin, uitjes enz.  

Wilt u iets organiseren, neem dan even contact met het secretariaat op.  
 

Wij vragen u uw gift of toegezegde donatie voor dit jaar over te maken op rekeningnummer: 

NL56INGB0008592145 tnv Tamariks Zuidhorn. 
 

Wij wensen iedereen fijne gezegende kerstdagen toe. 
 

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


