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Van de voorzitter

Het wordt steeds spannender, het 
moment dat WoonFriesland de boerderij 
aan de Rengersweg oplevert aan 
JPvandenBent komt steeds dichterbij. 
Wat is er veel werkverzet, vooral door 
de medewerkers van JpvandenBent in 
samenspraak met de ouders en 
verwanten van de toekomstige 
bewoners. Een speciaal woord van dank 
zijn wij ( nu al) verschuldigd aan 
Wietske  en Gerjanne met op de 
achtergrond Harry van JpvandenBent. 
Zij hebben geweldige activiteiten 
georganiseerd voor en met de 
toekomstige bewoners. Zo zijn er 
kunstwerken bij Jan Hooghiemstra, 
glasatelier,  gemaakt, die straks een 
prominente plaats krijgen in de 
boerderij. 

Er is een bezoek gebracht aan een 
vergelijkbare woonvorm in 
Surhuisterveen, er zijn kijk uurtjes 
geweest in de boerderij om alvast te 
zien waar ze straks komen te wonen. 
Ook mocht ik zelf een aantal keren 
tijdens bouw naar binnen, wat wordt 
het mooi, en wat oogt het groots.
De interieurcommissie, voor de 
inrichting van de centrale ruimtes, heeft 
haar werk gedaan,keukens zijn 
uitgezocht, vloerbedekking is uitgezocht, 
de aankleding, lees de gezelligheid van 
de centrale ruimten en woonkamers 
heeft de nodige aandacht gevraagd en 
gekregen.
Verder hebben in januari 
sollicitatiegesprekken plaatsgevonden, 
in alle openheid hebben een aantal 
ouders in de sollicitatiecommissie met 
de kandidaat personeelsleden 
gesproken en in samenspraak met 
JPvandenBent is, met 100% 
overeenstemming, de keuze gevallen op 
16 medewerkers die in It Lijsket straks 
de zorg gaan geven aan de nieuwe 

bewoners.
Vanaf deze plaats wil ik alle geruchten 
graag voor de laatste keer uit de wereld 
helpen dat onze dochter Inge NIET in 
het Lijsket gaat wonen. Wij hebben een 
fantastische plek voor haar gevonden in 
het Thomashuis te Mûnein. Dit kwam 
op ons pad toen wij reeds gestart 
waren met een woonvoorziening, zoals 
nu het Lijsket wordt. De overige  ouders 
en JpvandenBent hebben mij gevraagd 
om als onafhankelijk voorzitter actief te 
blijven in de stichting It Lijsket. Dat 
daar straks een einde aankomt staat 
voor mij vast. Ik zie natuurlijk, net als 
alle nauw betrokkenen,  uit naar de 
informele start ergens begin juni, 
wanneer de bewoners in hun 
appartementen gaan trekken. Ook zie ik 
uit naar de officiële opening, wanneer, 
dat is, is nu niet bekend, maar dat die 
er komt staat vast.
Maar…. We hebben ook nog een aantal 
uitdagingen: De tuin moet op kosten 
van de stichting ingericht en aangekleed 
worden, daar zijn de nodige sponsoren 
voor gevonden. De betrokkenheid van 
Erik de Vries van vlugenprecies.nl uit 
Gytsjerk is hartverwarmend.
De echte uitdaging zit in de financiering 
van een berging , wat meer dan een 
schuur moet worden en die wij toch 
graag vocht en waterbestendig willen 
realiseren, waarvan WoonFriesland 
tijdens de onderhandelingsfase van 
gezegd heeft dat die niet meer binnen 
het budget van de bouw gerealiseerd 
kon worden. Daar zijn wij toen mee 
akkoord gegaan maar de ca € 45.000 
die hiervoor nodig is, is nog niet 
gevonden.
Wij zouden ideeën over een mogelijke 
fondsenwerving hiervoor, graag 
ontvangen.
Het meeleven met de realisatie van dit 
prachtige project geeft ons energie om 
een pracht eind resultaat te realiseren. 
wordt steeds 

De voorzitter

Financiële commissie

De Financiële Commissie is druk 
doende om zoveel fondsen en 
sponsoren aan te schrijven om een zo 
mooi mogelijke tuin,erfafscheiding en 

een functionele berging met 
ontmoetingsruimte te realiseren. Dit is 
nodig omdat "it Lijsket" vrij sober wordt 
opgeleverd, zodat de tuin met 
skelterbaan, trampoline, schommel, 
mooie terrassen plus berging nog moet 
worden ingericht. 
In deze toch moeilijke tijden valt het 
niet mee om genoeg geld bijeen te 
schrapen, maar er zijn toch al een paar 
succesjes te melden. Maar u begrijpt 
dat elke cent hard nodig is om deze 
mooie boerderij een parel in de 
trynwalden te laten worden.
We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk 
lokale steun. Dit kan door lid te worden 
van de "vrienden van it Lijsket''.
Als u nog geen lid bent kan dit d.m.v. 
de link -vrienden worden- op de website 
van it Lijsket of familie,vrienden en 
bekenden er kennis mee te laten 
maken.
Natuurlijk kan er ook geld worden 
gestort op rekeningnummer 7478995
t.n.v. Stichting it Lijsket
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!

Van de bewoners

Deze keer Johannes Plantinga

Ik ben Johannes Plantinga, ik ben 23 
jaar en ik kom uit Gytsjerk. Ik hoop in 
juni op mijn kamer in “it lijksket” te 
gaan wonen.

Ik heb twee oudere broers, de oudste is 
al uit huis en de andere gaat in april, 
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mei uit huis. 

Ik heb van mijn 6e t/m 19e jaar op 
school Lyndensteyn gezeten en daar 
heb ik ook mijn diploma VMBO niveau 
2 basisberoepsgerichte leerweg gehaald.

Ik werk op de zorgboerderij “it 
Aventoer”, daar doe ik buiten 
werkzaamheden zoals brood halen, met 
de golfkar hout verrijden en rotzooi 
opruimen. En ik doe daar ook de 
administratie, zoals kasboek bijhouden, 
telefoonlijst bijhouden en nog meer 
voorkomende werkzaamheden.

Ik zit op priksleeën in de ijshal in 
Leeuwarden.

Mijn hobby’s zijn priksleeën, voetbal 
kijken bij mijn broers bij vc Trynwâlden, 
muziek luisteren en computeren

Groetjes Johannes Plantinga 

JP van den Bent

Nog even en dan is het zover. Dan gaan 
de bewoners hun intrek nemen in de 
boerderij aan de Rengersweg. Dat zal, 
als alles meezit, zo vanaf half juni zijn. 
Begin februari heeft iedereen een kijkje 
kunnen nemen in de boerderij. 
Bouwbedrijf Swart en WoonFriesland 
hadden er voor gezorgd dat we veilig 
rond konden lopen.  Er moet nog wel 
veel gebeuren, maar om in je eigen 
appartement rond te stappen, was toch 
heel bijzonder. Iedereen is dan ook 
druk bezig om spulletjes voor de 
inrichting te kopen.
Met de bewoners zijn activiteiten 
georganiseerd om zich voor te bereiden 
op het wonen. Zo zijn we een ochtend 
aan het knippen en plakken geweest 
om je eigen inrichting van bv de 
huiskamer uit te zoeken. 

Ook zijn we met een groep naar de 
woonlocatie van de JP van den Bent in 
Surhuisterveen geweest. De bewoners 
van Surhuisterveen hebben een 
rondleiding gegeven en hebben van 
alles verteld over hoe het is om in een 
woonlocatie te wonen. Wat voor regels 
zijn er, eet je wel of niet met zijn allen, 
wie bepaalt wat er gegeten wordt. De 
bewoners van It Lijsket zijn heel wat 
wijzer geworden.
Ook de ouders zitten niet stil. Zo is de 
interieurcommissie bezig met het 
inrichten van de gezamenlijke ruimtes. 
Er is oa nog een zorg commissie, een 
tuincommissie. Kortom er gebeurt van 
alles achter de schermen. Informatie 
kunt u vinden op onze website: 
www.jpvandenbent.nl

de Bouwcommissie

Begin februari was er gelegenheid voor 
de bewoners om met ouders, boers en 
zussen de in aanbouw zijnde 
woonlocatie te bezichtigen.

De bouwplaats was opgeruimd zodat 
een ieder probleemloos de bouwlocatie 
kon betreden. Er was nieuwsgierigheid 
en enthousiasme bij de bezoekers.

Inmiddels heeft Harry Wiersma het 
startsein gegeven aan het 
architectenbureau om de bouwaanvraag 
van de berging in te dienen bij de 
gemeente.

De bouw gaat gestaag door. Inmiddels 
zijn op de begane vloer afwerkvloeren 
gestort met daarin de 
verwarmingslangen. Momenteel wordt 
de begane grond verwarmd door een 
heteluchtkanon, tevens staat er 
apparatuur om de luchtvochtigheid te 
reduceren. De foto in het Friesch 
Dagblad van begin maart gaf een indruk 

van de bezigheden op de 1e verdieping, 
namelijk stapels gipsplaten verwerken.

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.:
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