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Nieuwsbrief
Welkom
We vertellen iets over Tamarisk, de bewoners en
waaraan we uw giften besteden. We wensen u weer veel leesplezier.
Nieuwe vaatwasser.
De nieuwe vaatwasser is geïnstalleerd en
ze maken er veel gebruik van.
Lex vindt het fijn om de vaatwasser uit te
ruimen. Mooi dat de leiding zo’n geweldige
hulp heeft. In de tussentijd moest er
gewoon worden afgewassen. Wat heerlijk
dat er een hoog/laagkeuken aanwezig is.
Voor een “enkele” keer vonden Gerrit,
Margreet en Hillina dat geen probleem, ja,
ze hadden er zelfs wel plezier in.

Fietsenstalling
Vakantie met de
bewoners
Donatie of gift
gevraagd
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Nieuwe vlag
De vlaggenmast van Tamarisk is stuk geweest en is gelukkig weer gemaakt.
Ook de nieuwe vlag van Tamarisk hangt er weer vrolijk bij.
Tillift boven het bad.
In juli was in de badkamer boven het mooie kantelbad de tillift stuk.
Het duurde een weekje voordat deze kon worden gerepareerd.
Voor Gerrit was dat niet zo fijn want hij vindt het gebruik van het bad heerlijk.
Hij ontspant en geniet ervan. Gelukkig
kon hij snel na de reparatie weer
gebruik maken van het bad. Zowel de
nieuwe vaatwasser als de reparatie van
de tillift en vlaggenmast kunnen we
betalen dankzij de giften die we van
jullie ontvangen.
Boccia Toernooi
In Oldekerk hebben Berjan, Ingrid en
Gerrit meegedaan aan het Boccia
toernooi van Stichting de Brug afdeling
Westerkwartier. Het was een heerlijke
middag en iedereen was blij met het
diploma dat ze kregen.
Genieten
Wat was het op sommige dagen
warm afgelopen zomer. Geertjan bleef
er koel onder. Hij vond het leuk om te
spelen met water en de bloemen
vonden het maar wat fijn dat ze water kregen!
Goed gedaan Geertjan!

Fietsenstalling
Ons metalen fietsenhok wordt te klein. Er zijn in de afgelopen jaren fietsen bij gekomen, zoals een
rolstoelfiets voor Gerrit en een duofiets. Daarom willen we graag een grotere houten fietsenstalling laten
plaatsen. Het huidige metalen fietsenhok is al opgehaald door een liefhebber. De Rommelmarkt
Commissie van de ”de Hoeksteen” uit Leek heeft Tamarisk uitgekozen als één van de goede doelen. Dat
betekent dat Tamarisk een bepaald geldbedrag krijgt voor de aanschaf van een fietsenhok.
De jaarlijkse rommelmarkt is gehouden op 13 en 14 september 2019. Het resterend bedrag zal betaald
worden vanuit het donateursgeld. We houden u op de hoogte als de nieuwe fietsenstalling is geplaatst.
Vakantie met de bewoners maandag 23 t/m vrijdag 27 september in Aalden
Maandagmorgen 23 september is iedereen in een goede
stemming en hebben we van alles ingepakt en klaar
gezet. Nog allemaal even een broodje gegeten tussen de
middag en dan kunnen we weg. Er waren ook enkele
ouders en de oma van Berjan die ons uit kwamen
zwaaien. Toen we aan kwamen in Aalden gingen we
eerste met zijn allen koffie drinken in het restaurant om
de vakantie te beginnen. Gelukkig hadden we voor de
eerste dag de boodschappen mee, dus konden we gaan
koken: nasi met pindasaus. ’s Avonds gezellig bij elkaar
gezeten en gekletst. Dinsdagmorgen hebben we lekker
rustig aan gedaan, en ’s middags skelters gehuurd wat
iedereen erg leuk vond. We hebben een broodje
hamburger gegeten en sla en friet, daar was iedereen
heel blij mee! Na het eten gingen de eerste mensen (begeleiders) naar huis om weer plaats te maken
voor de volgende. Woensdagmorgen werd iedereen rustig aan wakker. De ontbijtjes werden rond
gebracht, want bij vakantie hoort natuurlijk een ontbijtje op bed. Hillina, Berjan en Marjan gingen naar
de winkel. Kaartjes kopen, wat leuke souvenirtjes en we namen lekkere broodjes voor de lunch mee.
Terug in het huisje, genoten we van een uitgebreide lunch. Ingrid, Gerrit en Hillina vertrokken met
Margriet en Regine naar Emmen. Ze gingen naar de bios en daarna lekker snacken bij de MAC.
De thuisblijvers gingen zwemmen. Rond 17.00 uur begonnen we met de voorbereiding voor het diner.
Berjan heeft alle champignons voor de roomsaus gesneden en de prei gewassen. Een hele goede
keukenhulp. We aten pasta met roomsaus samen met een lekkere frisse komkommersalade.
Ook deze salade werd door Berjan gemaakt. Na het eten zijn er nog weer een paar bewoners naar het
zwembad gegaan. Verder hebben we wat spelletjes gedaan, kaartjes geschreven, gekleurd, gewandeld of
televisie gekeken. Voor ieder wat wils. Zo vloog ook de derde vakantiedag weer om.
Op donderdag kwam Ans van het zwembad op bezoek en nam wat lekkers mee! Ans kwam niet zomaar
op bezoek, nee, ze ging mee naar Plopsaland! Samen met Marjolein, Geert Elias, Berjan, Margreet en
Jesse! Wat een feest. Alleen de heenweg was al mooi, de radio hard aan en de voorpret kon beginnen!
Iedereen genoot in Plopsaland. Jesse en Berjan gingen in de achtbaan! Geert Elias ging in de
zweefmolen! En Margreet shopte heerlijk in het winkeltje en keek haar ogen uit. Nog even op de foto met
Wicky de Viking en hun pret kon niet op! Wat een mooie dag hadden we! Eenmaal terug in ons mooie
huisje, kwam iedereen even lekker bij en vertelden we hoe leuk we het hadden gehad.
De bewoners die in het huisje gebleven waren hadden heerlijk aangerommeld en gingen wat kaartjes op
de bus doen. ’s Avonds aten we aardappels, boontjes en zelfgemaakte satesaus. Na het eten ging een
groepje nog zwemmen, glijden van de glijbaan en bubbelen in het bubbelbad. De bonte avond was kort,
maar heel krachtig! Jesse deed een prachtige toespraak en we deden een rondje in de groep wat
iedereen het leukste vond aan de vakantie. Zo hoorden we dat iedereen op zijn eigen manier heeft
genoten! Vrijdagochtend hebben we alle koffers weer ingepakt, iedereen uit bed gehaald en om
10.00 uur stonden we klaar om terug naar Tamarisk te rijden.
Op Tamarisk dronken we koffie en aten we taart om de vakantie goed af te sluiten. Bijna alle bewoners
werden opgehaald door hun ouders om te gaan logeren. Gelukkig bleven er ook een paar bewoners op
Tamarisk, want zo’n kleine vakantie voelt toch een beetje als een bubbel waar we met z’n allen gezellig
in zaten. En dat voelt goed!
We zoeken nieuwe donateurs.
Door diverse omstandigheden hebben een aantal donateurs opgezegd. Wilt u ons steunen door donateur
te worden, meldt u zich aan bij het secretariaat: vanessenirene@gmail.com en u ontvangt 2 keer per
jaar onze nieuwsbrief.
Wilt u ons steunen met een gift?
Wij vragen u uw gift over te maken op rekeningnummer: NL56INGB0008592145 tnv Tamarisk.
Ingrid, Margreet, Jesse, Geert Elias, Gerrit, Hillina, Geertjan, Lex en Berjan
wensen u gezegende kerstdagen. .

