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Vergaderingen
Het voltallige bestuur heeft dit jaar 9 keer vergaderd waarbij de locatiecoördinator van JP van den Bentstichting
de meeste keren bij aanwezig is geweest. De hogere vergaderfrequentie werd benut om de onderlinge 
contacten tussen de bestuurders te bevorderen en om elkaar te informeren omtrent belangrijke 
gebeurtenissen met betrekking tot de bouwwerkzaamheden van de kapschuur.

Evaluatie
In januari heeft er een evaluatie plaatsgevonden met als kernvragen over idealen van de ouders en integratie 
van de bewoners binnen de gemeenschap. Dit heeft geleid tot een zekere mate van inzicht en bewustwording. 

Nieuwe locatiecoördinator
In mei werd er afscheid genomen van locatie coördinator Wietske Talsma. Zij werd opgevolgd door Maaike 
Richards. Tijdens een feestelijke barbecue in de tuin van it Lijsket werd Wietske in het zonnetje gezet en 
hartelijk bedankt voor alle tijd en energie die zij als coördinator aan deze woonvorm besteed had. Vanaf de 
periode net voor het wonen tot op heden was zij nauw betrokken bij alles wat er bij de woonvorm gebeurde en
we kunnen stellen dat haar inbreng zeer gewaardeerd werd. 

Nieuwsbrief
Er zijn dit jaar twee Nieuwsbrieven uitgebracht die onze sponsoren en vrienden van it Lijsket op de hoogte 
houdt van de ontwikkelingen van de woonvorm.  

Donaties
In 2015 konden we ook weer enkele grote donaties van o.a. de Corneliastichting en de van der Meer-Boerema 
stichting bijschrijven. Maar natuurlijk is het bestuur ook zeer ingenomen met de kleinere vormen van een gift. 
Alle giften groot en klein zijn ons even dierbaar.
Ook vormen onze vrienden van it Lijsket een welkome aanvulling op het huishoudboekje.

Servicekosten
Om het tuinonderhoud toekomstbestendig te maken is besloten om de bewoners maandelijks servicekosten in 
rekening te brengen á €5,- per maand.
 
Kapschuur
Zoals bekend kon het eerste deel van de kapschuur eind 2012 in gebruik worden genomen. In dit gedeelte 
worden alle (driewiel)fietsen van de bewoners gestald.
Vlak na de bouwvak vakantie 2015 werd er begonnen met de bouw van het tweede deel van de kapschuur; de 
ontmoetingsruimte die tevens dienst zal gaan doen als speel-sport en ontspanningsruimte voor de bewoners. 
Daarnaast is het de bedoeling om deze ruimte te gaan gebruiken als een vergaderruimte voor het bestuur, 
maar ook voor feest en speciale gelegenheden en biedt tevens de mogelijkheid om de sociale cohesie in het 
dorp te bevorderen door bijv. deze ruimte beschikbaar te stellen voor het organiseren van een spelletjesavond 
(bingoavond) voor buurtgenoten.
Het bestuur zag zich genoodzaakt om een tweetal leningen á €20.000,- af te sluiten om de al toegezegde 
sponsorbedragen voor de ontmoetingsruimte niet te verliezen. Dit geldbedrag (inclusief rente) moet binnen 10 
jaar worden terugbetaald. Het is de uitdrukkelijke wens van het bestuur om z.s.m. met de aflossing van deze 
schulden te beginnen.  

Na enkele jaren van uitstel was nu de tijd aangebroken om deze gewenste voorziening werkelijk te realiseren. 
Met het bij geleende geld zijn we nu in staat om de nieuwbouw volledig te kunnen financieren.
Dankzij de inzet van de bouwcommissieleden en enkele vrijwilligers zijn er grote vorderingen geboekt en 
vordert de bouw gestaag. Gedurende de vakantieperiode, met daarop volgend de vrije zaterdagen, werd er 
flink geklust door de vrijwilligers.
De verwachting is dat de ontmoetingsruimte medio 2016 helemaal klaar is!



Activiteiten
Een aantal activiteiten hebben dit jaar de revue gepasseerd:
NLdoet klusdagen en NLdoet disco voor mensen met een beperking. Zowel in het voorjaar als ook in het najaar 
zijn er veel vrijwilligers betrokken geweest om in en rondom de boerderij op deze dagen de handen uit de 
mouwen te steken. De jeugd van rocksolid en solid friends hebben deze twee spetterende disco’s 
georganiseerd, onder andere ook voor de bewoners van it Lijsket.
Niet te vergeten zijn onze vaste vrijwilligers die met enkele bewoners gaan wandelen. Zo kan het zomaar zijn, 
dat je ’s avonds een bont gezelschap tegen komt dat gezellig een blokje omgaat.
In mei zijn de bewoners zijn samen met enkele begeleiders van JP een dagje uit geweest naar het Dolfinarium 
te Harderwijk.
Andere festiviteiten waar bijzonder naar wordt uitgekeken zijn de komst van Sinterklaas, de kerstmarkt, de 
kerstdagen en oud en nieuw. 
Het hierboven genoemde is een greep van gebeurtenissen die deze jonge woonvorm
in Oentsjerk heeft bezig gehouden. Er kan met tevredenheid worden gesteld dat 2015 een succesvol jaar is 
geweest voor stichting it Lijsket als woonvorm voor 14 jonge mensen met een beperking. Dit is voor een zeer 
groot deel te danken aan de goede zorgverlening door de ca 15 personeelsleden van de JP van den 
Bentstichting waarvoor het bestuur van de stichting hen zeer erkentelijk is. Maar daarnaast gaat onze dank ook
uit naar de vrijwilligers en onze klusjesman die de bewoners in brede zin tot steun zijn.
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