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Van de voorzitter

Heeft u, hebben jullie dat nu ook: toen
in mei j.l. de slopershamer in de
boerderij aan de Rengersweg werd
gezet, dacht je, “Zo nog even op onze
tanden bijten, de grootste strubbelingen
hebben wij nu wel gehad, en in maart,
april 2011 kan de vlag uit.”. Helaas
blijkt ook hier de harde werkelijkheid
anders.

Een aantal kandidaat-fbewoners van het
eerste uur kozen toch een andere weg,
een pracht speelzolder die we met
elkaar hadden bedacht komt er niet, de
bouw loopt 3 weken achter op het
schema dus de eerste bewoners zullen
zo rond april, mei 2011 hun intrek
kunnen nemen in hun nieuwe woning. 
Vooral nadat er zoveel energie  in de
zolder was gestopt, een zolder die
bereikbaar moest zijn met de lift, dus
die moest dan doorgetrokken worden,
de zolder die wij via sponsoren, giften
wilden bekostigen,  is het resultaat
bedroevend.  
Maar zoals tijdens één van de
vergaderingen is gezegd, ook nu blijken
de teleurstellingen nog niet van de lucht
. Maar we gaan nu voor de optie om
een pracht bijgebouw op het grote erf te
mogen bouwen, ook dit zal via giften
etc. bekostigd moeten worden, maar  we
moeten eerst maar zien of de gemeente
mogelijkheden ziet voor een dergelijk
groot bijgebouw. Dus weer een
uitdaging.

Ook zijn er door het vertrek van een
aantal kandidaat-bewoners nieuwe
bewoners benaderd en gevonden, die
passen in de sfeergroepen, die wij zo
belangrijk vinden voor deze woonvorm.
Welkom aan deze nieuwe kandidaat-
bewoners. 

Verder zijn er gelukkig nog meer
positieve zaken te melden. Er is een
aantal giften binnengekomen waarmee
wij van een gemiddelde
woonvoorziening een woonvoorziening
ervan kunnen maken die uitstijgt boven
het gemiddelde.
We zijn als ouders vertegenwoordigd in
de sollicitatiecommissie, die heel
binnenkort met JP van den Bent de
vacatures opstelt voor het personeel

voor It Lijsket.

De ouders/ bewoners hebben tegeltjes
etc mogen uitzoeken bij WoonFriesland.
Het begint langzaam maar zeker echt
vorm te krijgen. Zelfs de huisnummers
van de bewoners zijn al bekend
gemaakt.
Dus nog een aantal maanden, met
hopelijk niet al te veel  tegenslagen, op
onze tanden bijten en goed bij de les
blijven en wij kunnen de vlag uitsteken
aan de Rengersweg in Oentsjerk. Daar
doen wij het toch uiteindelijk allemaal
voor.

De voorzitter

JP van den Bent

Tot het moment van wonen moet er
natuurlijk heel veel geregeld worden. De
JP van den Bent stichting is hier samen
met de ouders en Woon Friesland heel
hard mee bezig. Maar ook de
toekomstige bewoners komen nu al aan
bod. Zo heeft iedereen begin oktober
zelf mogen uitzoeken welke tegeltjes je
in je badkamer wilt en hoe de kleur van
je keukenblok wordt. Dit hebben we
gedaan bij de verhuurder Woon
Friesland in Burgum. Er zijn hele leuke
combinaties uitgezocht en iedereen ging
tevreden naar huis.

In oktober gaan de bewoners en JP
begeleiders met zijn allen naar de See
Dykster Toer in Hallum om elkaar beter
te leren kennen. En dat doen we zonder
ouders! In november gaan we een
kunstwerk maken, wat later in de
boerderij komt te hangen.

In 2011 zijn er bijeenkomsten, waarin
de bewoners voorbereid worden, wat er
allemaal bij een verhuizing komt kijken.
Kortom: Ook voor de bewoners gebeurt
er op dit moment al van alles. Iedereen
heeft er erg veel zin in, maar het is ook
best spannend.
Meer informatie kunt u vinden op onze
website: www.jpvandenbent.nl

Van de bewoners

Deze keer Frouke Nynke Rutgers

Hallo ik ben één van de Lijsketters die
straks gaat wonen in de boerderij aan
de Rengersweg. Frouke Nynke Rutgers
is mijn naam en ik ben 26 jaar.
Ik woon nog twee dagen bij mijn ouders
in Gytsjerk en de rest van de week in
Burgum. Mijn dagbesteding heb ik op
Middelseehiem in Leeuwarden in de
wijk Westeinde. 

's Ochtends word ik opgehaald met de
taxi en om 9uur arriveer ik dan op de
groep. Onze groep heet: De Harmonie.
Ik mag heel graag eerst even rondlopen
door het gebouw (op mijn manier
iedereen begroeten), daarna drinken we
op de groep koffie en dan is er een
activiteit. Dat kan zijn: muziek-
bewegingstherapie,wandelen,fietsen met
één van de leiding op de duofiets of
zwemmen. Om 16:00 uur ga ik uiteraard
met de taxi weer naar huis.

Mijn hobby's zijn: zwemmen (ik ben dol
op water), op de duofiets, een autoritje
maken, tv kijken en muziek luisteren.

Ik hoop dat ik volgend jaar mei
ongeveer in Oentsjerk kom wonen.
Ze zijn druk bezig met het verbouwen
van onze boerderij It Lijsket en het
wordt heel mooi. Ik woon dan dichtbij
mijn ouders en mijn oudste zus
Dieuwke, haar vriend Erwin en mijn
nichtje Nadiya. Zoals ik al zei houd ik
van fietsen, dus misschien komen jullie
mij straks wel tegen op de duofiets door
't dorp. Dus wie weet tot dan!

Groetjes  Frouke Nynke Rutgers 
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Financiële commissie

Over het algemeen is de Financiële
Commissie redelijk tevreden over de
gang van zaken omtrent de
geldinzameling. 
Dit sponsorgeld is hard nodig om hier
de extra voorzieningen voor it Lijsket
mee te kunnen financieren. Deze extra
voorzieningen zijn zaken die buiten de
huidige begroting vallen en waarvoor
geen dekking bestaat. Hiervoor moet
het geld op een andere manier gezocht
worden en gezien de financiële lastige
tijd van nu is dit een hele klus. Het is
een teleurstelling als een aanvraag niet
gehonoreerd wordt, zoals bijvoorbeeld
de zolder die er helaas nu niet meer
komt, ondanks grote moeite en
inspanning van velen ten spijt.
Maar aan de andere kant is er ook
tevredenheid over het geefgedrag van
mensen met een warm hart. Enkele
diverse instanties (en particulieren)
hebben inmiddels blijk gegeven van hun
betrokkenheid met onze woongroep en
daarvoor zijn we hen ontzettend
dankbaar! 

De veertien bewoners van it Lijsket
hebben behoefte aan extra bergruimte
voor bijvoorbeeld een droge stalling van
al hun fietsen (driewielers en
rolstoelfietsen), tandems en skelters.
Hiervoor is een grote berging vereist en
die staat er nu nog niet. Het streven is
om een grote berging te realiseren
welke een mooi en passend geheel met
de boerderij gaat vormen, en wat tevens
dienst kan doen als een activiteiten- en
ontmoetingsruimte. 

Daarnaast is er de wens voor een
mooie ingerichte en functionele tuin
waar het een genot is om in te
verblijven. En het erf moet ook nog
verlicht worden. Voor al deze zaken is
nog veel geld nodig om dit te realiseren.
Helpt u mee?
Dit kan door het overmaken van een
gift op het onderstaande
rekeningnummer 4748995 t.n.v. stichting
it Lijsket.

Namens de 14 bewoners van it Lijsket
bij voorbaat hartelijk dank!

de Bouwcommissie

Vrijdag 15 oktober j.l. trof ik een
ontmantelde boerderij aan.
Men was druk bezig het riet van de
schuur te verwijderen.

Het is de bedoeling het dak te voorzien
van isolatiebeplating en dakpannen,
zodat de bouw van de appartementen
tijdens de komende winter ongestoord
door kan gaan. 
Op de begane grond is al duidelijk
zichtbaar hoe de indeling zal gaan
worden

See Dykster Toer

Afgelopen zaterdag 23 oktober zijn
wij, de toekomstige bewoners, naar de
See Dykster Toer in Marrum geweest.
Het weer werkte niet erg mee, harde
wind en regen, maar binnen was het
lekker warm.

Toen alle ouders weg waren, zijn we
begonnen met het voorstellen aan
elkaar. Op een scherm hing een
mooie foto van de boerderij. Daar
gaan we met zijn allen wonen. Er was
van ons allemaal een foto en iedereen
mocht iets over zichzelf vertellen en
daarna zijn eigen foto bij de boerderij
hangen. Soms was het moeilijk om
iets te vertellen, maar dan hielp de
leiding.

De regen kwam met bakken uit de lucht

en buiten waaide je bijna weg, maar
toch hebben we besloten om een
rondrit met de trekker en kar te maken.
Anika vond het wel een beetje eng,
maar door de hand van de leiding vast
te houden viel het wel mee. Johnny
vond het uitstappen niet zo leuk, hoge
trap en hoogtevrees.
Nynke hield de tijd goed in de gaten of
we wel op tijd terug waren.
Johannes vroeg zich of zijn
voetbalwedstrijd wel door zou gaan
met dit slechte weer. Harmanna
kletste honderduit met Kirsten en
iedereen, zodat de dames vast niet
veel gezien hebben. Astrid zat stil te
genieten van de gezelligheid.

Tot slot hebben we een verhuismap
gekregen, die we bij elke bijeenkomst
mee kunnen nemen, zodat we hem
weer kunnen aanvullen.

Van de Redactie 

De nieuwsbrief wordt periodiek
uitgegeven door Stichting
ouderinitiatief It Lijsket. 
U wordt hiermee op de hoogte
gehouden van de activiteiten rond de
woonboerderij.

Stichting ouderinitiatief It Lijsket 
Miedemaweg 21 
9064 KL Aldtsjerk 

Telefoon: 058-2562594

ING 4748995 
KvK 01109697 

Woonboerderij it Lijsket
Rengersweg 29 
9062 EA 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  .   o.v.v.
Stopzetting mailing it Lijsket

Sponsor van it Lijsket is
o.a.:

November 2010 2 


