
  Nieuwsbrief 
nummer 2 
 

 
1 

Van de voorzitter 
 

Er staat weer een spannende 

periode aan te komen voor 

onze Stichting. 

WoonFriesland heeft 16 

november de inschrijvingen 

ontvangen van de 

aanbestedingen van een 

aantal aannemers die de 

verbouw van de boerderij 

 willen verrichten. Spannend 

tegen welke aanneemsom er is 

ingeschreven. Blijft de 

verbouw minimaal ( basis 

budget) of blijft er wat geld 

over om wat meer zaken 

tijdens verbouw voor elkaar te 

krijgen. De berekeningen bij 

WoonFriesland zijn zo 

gemaakt dat dit past in de 

formules die voor dergelijke 

projecten gelden. Hier is een te 

besteden bedrag uitgerold. 

Kan de aannemer onder dit 

bedrag blijven dan mag de 

bouwcommissie in overleg met 

JPvanden Bent en 

WoonFriesland aangeven 

waar dit geld aan besteed gaat 

worden. 

Maar misschien is het voor de 

ouders en ook voor de 

toekomstige bewoners nog wel 

spannender hoe straks de drie 

woongroepen worden 

geformeerd. 

 

Wij hechten aan een gedegen 

keuze welke kinderen straks 

kleine woongroepjes gaan 

vormen. Om deze reden heeft 

er in het weekend van 6 en 7 

november een logeerweekend 

plaatsgevonden in een groeps 

accommodatie in de 

Stelpshoeve te Holwerd. 

 

Op de vrijdag rond vijf uur 

zijn de kinderen gebracht en 

op zondagmiddag weer 

opgehaald. Spannend voor de 

ouders en spannend voor de 

kinderen. Personeel van 

JPvandenBent en een 

vrijwilliger, in omkesisser fân 

Sybe en Siet Plantinga, 

âlders fân Jehannes 

Plantinga, hebben de zorg en 

verzorging voor hun rekening 

genomen. Eén van de 

doelstellingen was om te 

kijken hoe de kinderen 

functioneren en reageren met 

elkaar en op elkaar. 

 

Daar ik geen ouder ben van 

deze kinderen mocht ik wel 

even langs gaan tijdens dit 

weekend . Ik ken de meeste 

kinderen maar niet allemaal. 

Dus voor mij was het ook 

spannend hoe de groep met 

elkaar om zou gaan, of er ook 

heimwee bij de kinderen was . 

Maar niets van het alles. De 

kinderen waren zeer 

spontaan,de blijdschap 

straalde ervan af, je zag al 

dat sommige kinderen elkaar 

gevonden hadden, anderen 

waren lekker aan het 

knutselen of aan het tekenen. 

Paul en Jacob vonden mij 

blijkbaar een interessant 

persoon want ze waren niet bij 

mij weg te slaan. Er werd 

muziek gedraaid en de 

begeleiders waren enthousiast 

met een aantal kinderen 

bezig. 

Ze hadden op zondagmorgen 

een tocht gemaakt met paard 

en wagen naar de Waddenzee. 

Dat een paar kinderen ook het 

water IN waren geweest bleek 

uit de druipende kleren en 

natte sokken die op de 

verwarming hingen te drogen. 

Heerlijk toch. 

 

In de maand december hopen 

wij te weten welke aannemer 

de verbouwing gaat verzorgen, 

welke kinderen bij elkaar een 

kleine woongroep gaan 

vormen in It Lijsket en wij 

hopen de 

Samenwerkingsovereenkomst 

met JPvanden Bent te tekenen. 

Al met al weer belangrijke 

stappen op weg naar een 

prachtige woonvorm in de 

Trynwalden. 

 

Sjerp Tolsma 

 

 

 

Van de bewoners…  

Deze keer Paul Remigius 

Mijn eerste bezoek aan de 

boerderij. 

Op zaterdag 14 november 

2009 was ik met mijn ouders 

naar Dokkum geweest. Op de 

terugweg naar Leeuwarden 

reden we via Oentsjerk bij de 

boerderij langs. Ik vroeg toen 

of ik er wel eens binnen mocht 

kijken en mijn ouders zeiden 

dat er dan wel iemand thuis 

moest zijn en de bewoner moet 

het dan ook nog goed vinden.  
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Toen we aanbelden werd er 

niet open gedaan en het leek er 

ook heel erg verlaten. Toen we 

achterom langs de boerderij 

liepen kwam Pieter, de huidige 

bewoner, net thuis. Hij was blij 

verrast met ons bezoek en bood 

aan om in de boerderij te 

kijken. 

We hebben eerst het huis 

bekeken en daarna de stallen. 

Ik kon wel zien dat er heel veel 

gedaan moest worden. Daarna 

zijn we via de schuurdeuren 

de tuin in gegaan. Dit is een 

hele grote tuin met veel 

mogelijkheden. 

Na de rondleiding zijn we 

verder gegaan naar 

Leeuwarden. Ik heb wel zin om 

hier op de boerderij te wonen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de Redactie  

De nieuwsbrief wordt 

periodiek uitgegeven 
door Stichting It 
Lijsket. U wordt hiermee 
op de hoogte gehouden 
van de activiteiten rond 
de woonboerderij. 
 
Stichting It Lijsket  
Miedemaweg 21  

9064 KL ALdtsjerk 

Telefoon: 058-

2562594 

ING 4748995  
KvK 01109697  

Woonzorgboerderij It 

Lijsket Rengersweg 29  
Oentsjerk 
 
Website: www.itlijsket.nl 

Wordt sponsor of vriend van 
It Lijsket. Kijk op onze 
website en geef u op en 
ontvang deze nieuwsbrief via 
de mail.  

Wilt u deze nieuwsbrief niet 

meer ontvangen, stuur dan 

een mail naar 

nieuwsbrief@itlijsket.nl. 
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