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Vergaderingen
Het voltallige bestuur heeft dit jaar 6 keer vergaderd waarbij de locatiecoördinator van JP 
van den Bentstichting alle 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 ontmoetingsruimte.

Mutaties bewoners
Begin dit jaar werd er afscheid genomen van Michael en van Johnny. In de nazomer kon 
Hanne Thea haar intrek nemen bij it Lijsket. Het bestuur hoopt dat Hanne Thea haar snel 
thuis mag voelen.

Themabijeenkomst
Met het verstrijken der jaren wordt ook al een beetje vooruitgezien naar de tijd waarop wij 
als bestuurslid niet meer die bijdrage kunnen leveren zoals van een actief bestuurslid 
verlangd kan worden. In dat kader werd op 22 maart 2016 een Themabijeenkomst 
georganiseerd. Hierbij waren naast de bestuursleden enkele broers en zussen van de 
bewoners. In 2017 krijgt dit thema ook weer ruime aandacht.  

Overleg met locatiecoördinator 
Het dagelijks bestuur overlegt voorafgaand aan de vergadering met de locatiecoördinator. 
Doel van dit overleg is om elkaar te informeren omtrent tal van zaken met betrekking tot de 
zorg en de woonboerderij. Belangrijke zaken kunnen zo op elkaar worden afgestemd.

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 2016 konden we een grote donatie van stichting DoWilVo tegemoet zien. 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
De inning van de servicekosten door de bewoners verloopt voorspoedig. Hiermee worden de
onkosten van het tuinonderhoud bekostigd.
 
Ontmoetingsruimte
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.
In 2016 werd een begin gemaakt met de gedeeltelijke aflossing van de lening van €40.000,- 
die is aangegaan voor de realisatie van de ontmoetingsruimte. Dit geldbedrag (inclusief 
rente) moet binnen 10 jaar volledig worden terugbetaald. 

De bouwcommissieleden en enkele vrijwilligers hebben ook in 2016 flink doorgewerkt op de 
beschikbare vrije zaterdagen. Zo werd een droom werkelijkheid….
Op 3 september kon de vlag uit!
In aanwezigheid van enkele sponsoren aan gevuld met de vele vrijwilligers, familie, 
zorgverleners, vrienden en andere belangstellenden kon onder leiding van Hein Kaptein de 
Ontmoetingsruimte feestelijk in gebruik worden genomen. Het feestlied wat Hein Kaptein 
werd door iedereen die een beetje bij stem was luid meegezongen:
HET IS MAAR DAT JE HET WEET (2X)
WANT WIJ HEBBEN EEN NIEUWE KEET…..!!!

Een andere opdracht was het bedenken van een mooie pakkende naam die recht doet aan 
het gebouw en het gevoel dat de gebruikers erbij zouden kunnen hebben. Het bestuur kwam
tot inzicht niet over deze vereiste capaciteiten te beschikken, waardoor hulp werd 
ingeroepen. Door middel van een prijsvraag kon men een geschikte naam doorgeven.
Uiteindelijk bleek Johannes met zijn inzending de juiste snaar te hebben geraakt. Zijn 
inzending werd door de deskundige jury met overtuiging gekozen. De Ontmoetingsruimte 
waar alle eerder genoemde activiteiten worden georganiseerd staat voortaan bekend als 
DE KEET. 

Vakantieweek met it Lijsket
In 2016 is voor de eerste keer voor de bewoners die daarvoor interesse toonden een 
vakantieweek georganiseerd. 5 bewoners van it Lijsket hebben een onvergetelijke mooie 
vakantie beleefd die dankzij de inzet van begeleiders van JP (2x2½) en niet te vergeten twee 
trouwe vrijwilligers Baukje en Tinus die belangeloos een midweek hebben bijgedragen aan 
dit succes. Naar aanleiding van de vele positieve reacties van de bewoners en begeleiders 
die zijn mee geweest is besloten om, voor de bewoners van it Lijsket die dit willen, ook voor 
2017 een vakantieweek te organiseren.

Activiteiten
Een aantal activiteiten hebben dit jaar de revue gepasseerd:
Het nieuwe jaar is gestart met een Nieuwjaarsborrel en een stampotdiner
NLdoet klusdag van het Oranjefonds leverde een aantal vrijwilligers op die zich verdienstelijk
gemaakt hebben met de afwerking van de ontmoetingsruimte.
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. 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.



Andere festiviteiten waar bijzonder naar wordt uitgekeken zijn Sinterklaas, 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 2016 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 16 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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