
 

 
Welkom 
We vertellen iets over Tamarisk, de bewoners en waaraan we uw giften 
besteden. We wensen u weer veel leesplezier. 
Wilt u ons steunen met een gift?  Reknr: NL56INGB0008592145 tnv Tamarisk 

 
Trio in coronatijd  

(door de vader van Geertjan) 

 

Kijk en luister naar die twee, 

doen voor spek en bonen mee 

op hun mondharmonica, 

dat doe je niet zomaar na. 

 

Moet je daar dat tweetal zien, 

stemmen in met mandoline(s) 

op hun eigen instrument, 

zijn snel aan het spel gewend. 

 

En al klinkt het van geen kant, 

’t zorgt wel voor een warme band, 

want ze spelen enthousiast, 

worden er zelf door verrast. 

 

“Hony soit qui mal y pense”*, 

op de fluit en op z’n Frans, 

devies van de Kousenband, 

van belang ook voor ons land. 

 

Moeder de vrouw zegt: “Ik ben 

jullie allereerste fan, 

maak alvast, heb ik bedacht 

kiekjes voor het nageslacht!” 

` 

* vrij vertaald: “Trek je neus er niet voor op.” 

Vrolijke concerten voor mandoline(s), blokfluit en 

strijkers van Antonio Vivaldi 
            

                        Geertjan en zijn vader 

 
Rolstoelbus 
Onze rolstoelbus wordt regelmatig gebruikt voor uitjes en het zwemmen in 
Sebaldeburen. Nu is er in december een grote onderhoudsbeurt nodig geweest: 
er zijn 4 nieuwe banden en een nieuwe accu geplaatst.  
Nu de activiteiten  beperkt zijn door de Corona, gaat de leiding regelmatig een 
eindje rijden met de bewoners. Daar genieten ze enorm van.  
Vooral Geert Elias vindt het voorin zitten geweldig. Wat zijn we blij met ons 

eigen vervoer en dat is mogelijk dank zij jullie giften.  
 
Vernieuwen van het Zorgsysteem 
We hebben een bijdrage van € 2500,-- ontvangen van het Dirk Bos fonds.  
De Diaconie van de Geref. Kerk de Rank te Zuidhorn heeft een bedrag van  
€ 817,-- overgemaakt. Wold&Waard heeft een bedrag van € 5.000,-- 
toegezegd. Heel hartelijk dank. Zo fijn dat er met ons wordt meegeleefd.  

 
Eind januari 2021 is er gestart met het vervangen van het oproepsysteem,  
het vervangen van alle telefoons van de leiding en de oproepkastjes van alle 
bewoners. Eind maart 2021 is het vervangen afgerond. 
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Open dag: 
Ook dit jaar hebben we de open dag overgeslagen.  

We hopen deze te kunnen organiseren in 2022.  
Via de website en facebook houden we u op de hoogte. 
 
Praten over verlies 
De leiding heeft voor de bewoners een boekje aangeschaft over 
verlies en afscheid nemen. Het is geschreven op een niveau dat bij 
onze kinderen past en op deze manier wil de leiding wat 
bewustwording creëren. Aan de hand van het boekje kan de leiding 
een gesprekje aanknopen, zonder het al te zwaar te maken.  
 
Nieuwe fietsenstalling 
Het heeft even geduurd maar de nieuwe fietsenstalling is een feit.  
Graag wilden we een grotere fietsenstalling achter Tamarisk maar dat 
heeft de gemeente afgewezen. We hebben daarna gekozen voor deze 

optie. De bestrating moest opnieuw worden aangelegd waarop nu 
deze nieuwe fietsenschuur is geplaatst.  
De fietsen die niet hoeven worden opgeladen kunnen hierin worden 
geplaatst. Voor de andere fietsen is er nu binnen meer ruimte.   

 De Rommelmarktcommissie van de PGLO (Protestantse gemeente 
Leek Oldebert) heeft een groot gedeelte van deze fietsenstalling 
gesponsord. Dank je wel. We zijn er erg blij mee. 
 
Corona 
Op 10 maart zijn alle bewoners ingeënt tegen corona met het 
Moderna vaccin. Wat waren ze gespannen maar ze hebben het 
geweldig gedaan. Gelukkig is niemand ziek geworden en kon iedereen 
de volgende dag gewoon weer aan het werk.  
Begin april kreeg iedereen de tweede vaccinatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

Berjan                        Jesse                                        Geert Elias         Margreet 

 
Winterse taferelen en voorjaar 
Hoewel niet iedereen van de winter houdt genieten ze wel van de uitstapjes samen.  
Kijken naar het plezier van de schaatsers op de vijvers rond Tamarisk is erg leuk.  
Het jonge leven op Hoeve Paradij,  daar geniet Gerrit enorm van. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Een hartelijke groet van 
 

Ingrid, Margreet, Jesse, Geert Elias, Gerrit, Hillina, Geertjan, Lex en Berjan. 


