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Van de voorzitter

De laatste keer van de (ex)voorzitter.

Per augustus 2011 word ik 

uitgeschreven bij de Kamer van 

Koophandel als voorzitter van de 

stichting It Lijsket.

Op 5 juli j.l. heeft het 

stichtingsbestuur Mieke en mij een 

afscheidsborrel aangeboden vergezeld 

met geweldige cadeau´s en bloemen.

Dan begint het echt tot je door te 

dringen dat zeven tot acht jaar werken 

aan een ideaal ten einde komt. Maar 

wat is het prachtig om het resultaat 

van al ONZE inspanningen te zien, 

daar op de mooiste plek van Oentsjerk 

aan de Rengersweg.  Wanneer het erf 

straks verder is begroeid en ingericht, 

met dank aan alle geldgevers, 

sponsoren etc, want de gehele tuin 

moest worden bekostigd uit giften, 

dan staat de boerderij er weer als 

nieuw bij met ook een nieuwe 

bestemming: een veilige beschutte 

woonplek voor jong volwassenen die 

met een beperking zijn geboren, maar 

ook recht hebben op een ruime, 

warme woonplek.

Langs deze weg wil ik de stichting 

JPvandenBent heel erg bedanken voor 

hun tomeloze inzet om met ons het 

ideaal te verwezenlijken. In de 

persoon van Harrie Wiersma en later 

Wietske Talsma hebben wij betrokken 

mensen gevonden die van hun werk 

meer hebben gemaakt dan 

menselijkerwijs van hen gevraagd 

mocht worden. Ik hoop dat Wietske 

met de nieuwe crew van It Lijsket, 16 

mensen sterk, een geoliede ploeg 

weet te maken waar de menselijke 

kant van het zorg bieden voorop staat.

Ik twijfel er niet aan dat dit lukt, 

wanneer ik zie hoe het personeel is 

geïntroduceerd en met de bewoners 

de verhuizing hebben voorbereid.

Ik ga niet de gehele periode van mijn 

voorzitterschap terugblikken, ik wil 

vooruit kijken, de bewoners alle goeds 

toe wensen in Oentsjerk, ook de 

bewoners waarbij de ouders het 

mogelijk moeilijker vinden dan de 

bewoners zelf om te verhuizen.

Ik wil wel Dick Boymans en Janna 

Westerhuis bedanken als leden van 

het dagelijks bestuur. Janna met haar 

(zeer) nuchtere kijk op zaken en Dick 

met zijn soms meer filosofische 

benadering van zaken en mijn zakelijke 

benadering bleken een goede  basis 

om een team te vormen.

Een hoogtepunt in de afgelopen 

weken was de dag dat acht van mijn 

collega’s en ik een dag in en om de 

boerderij geklust hebben. De 

“geitenschuur”, die deels bekostigd is 

door mijn werkgever en een 

aannemer met wie ik mee werk, is in 

de beits gezet en van een elektrische 

installatie voorzien.

Nu nog de kapschuur, de 

bouwvergunning is er, nu nog het 

benodigde geld. Dit moet zeker lukken 

nu wij ( jullie) de ANBI status hebben 

verworven.

Allemaal veel succes toegewenst en 

tot de officiële opening op 7 oktober 

a.s.

Sjerp Tolsma, voorzitter

Financiële commissie

Goed nieuws over de financiering van 

de tuin. Dankzij twee grote giften door 

het Fonds Verstandelijk gehandicapten 

en het fonds  van der Meer – 

Boeremastichting is de aanleg van de 

tuin vrijwel helemaal gefinancierd. 

Zodoende kon de aanleg van de 

diverse terrassen en looppaden  nog 

voor de komst van de bewoners 

worden afgerond, en is er een begin 

gemaakt met de aanplant van een 

deel van de struiken, heesters en 

planten. Later dit jaar volgt nog de 

aanplant van beukenhagen 

(gesponsord door Woudsend 1816) en 

de (fruit)bomen, die kenmerkend zijn 

voor deze boerderij. De bewoners 

kunnen sinds kort op het terras buiten 

zitten op tuinmeubilair dat kon 

worden aangeschaft dankzij diverse 

giften van diaconieën in Fryslân. 

Er wordt veel werk verzet door 

vrijwilligers. Firma Handico zal dit 

weekend bezig om kostenloos de 

snoezelkamer verder in te richten. 

Het is hartverwarmend om de reacties 

te vernemen van mensen die 

benieuwd zijn om te zien hoe de 

boerderij nu uiteindelijk geworden is. 

Mensen die hebben bijgedragen aan 

een of andere manier van sponsoring, 

bijvoorbeeld van onze 

Elfstedentochtfietsers. 

Er zijn spontaan inzamelacties 

gehouden onder collega’s, leveranciers 

van goederen aan it Lijsket, 

bouwbedrijven en ook de plaatselijke 

middenstand heeft een steentje 

bijgedragen. Op dit moment (14 juli 

2011) is de tussenstand € 5.100,- ! 

Hulde aan iedereen die hieraan heeft 

bijgedragen. Met dit geld hopen we 

een vorstvrije grote kapschuur te 

realiseren, waar alle driewielfietsen 

(met trapondersteuning) in passen. 

Deze schuur kan dan ook dienst doen 

als ontmoetingsruimte voor het 

houden van o.a. gezamenlijke feestjes 

e.d. 

Hiervan is de bouwvergunning binnen, 

nu de rest van het geld nog.

Op 21 juni mochten we een cheque 

van €1.000,- in ontvangst nemen van 

Zaalvoetbaltoernooi Tytjerksteradiel 

Cup editie 2010/2011. 

Dit geld zal worden besteed aan

activiteiten die met sport en bewegen 

te maken hebben. 

Naast grote giften komen ook vele 

kleine giften binnen. Hieruit spreekt 

waardering en betrokkenheid. Het 

Juli 2011 1 



     Nieuwsbrief 
nummer 6

spreekt voor zichzelf dat we natuurlijk 

ontzettend blij zijn met alles wat er 

binnenkomt. Zonder uw steun zouden 

we nergens zijn!

JP van den Bent

Eindelijk was het zover: Half juni 

hebben we de eerste bewoners 

welkom geheten op onze woonlocatie 

It Lijsket. Wat een feest!

Na jaren van voorbereiding konden we 

los. 

Per 1 juni was het nieuwe team al 

begonnen. Dit zijn 15 medewerkers uit 

de wijde omgeving van Oentsjerk. 

Sommige van hen werkten al bij de JP 

van den Bent stichting, anderen 

begonnen aan een nieuw avontuur.

De eerste twee weken hebben we met 

elkaar hard gewerkt om alles klaar te 

krijgen. In die tijd waren ook ouders 

en bewoners heel hard aan het werk 

om de appartementen in te richten.

Het team heeft allerlei informatie 

gekregen, aan teambuilding gewerkt, 

de gezamenlijke ruimtes ingericht, 

schoongemaakt en kennis gemaakt 

met de bewoners.

Op vrijdag 17 juni kwamen eerst de 

bewoners van de benedenverdieping. 

Dat was eerst wel wennen, alles is 

nieuw, je kent de begeleiding en de 

medebewoners nog niet zo goed. Het 

weekend daarna zijn de bewoners van 

de bovenverdieping gekomen. 

Met alle opstartprobleempjes, die 

erbij horen, begint nu alles op zijn plek 

te vallen. Iedereen, zowel bewoners, 

begeleiding, maar ook ouders 

beginnen een beetje te wennen. Want 

ook voor de ouders is het een hele 

stap, zomaar je kind niet meer thuis. 

Je hebt er dan wel naar toegeleefd, 

maar als het zover is, wordt het wel 

echt. Maar iedereen slaat zich er 

kranig doorheen en natuurlijk geniet 

iedereen van elkaar.

Het eerste vreselijke onweer hebben 

we ook al gehad. Douche en wc putjes 

en goten, die overstroomden, 

bewoners die angstig waren, maar het 

team heeft het prima opgevangen. 

Ook dat hoort  allemaal bij het leven, 

dus maken wij dat ook mee.

Donderdag  7 juli heeft de naaste 

buren een kijkje kunnen nemen. De 

bewoners hadden ze uitgenodigd om 

kennis te maken. Het was een 

gezellige, druk bezochte middag.

Na de zomer zal de officiële opening 

met Open Huis plaatsvinden. 

Van de bewoners

Deze keer Nynke Veldhorst

Dag allemaal,

Hier zien jullie een foto van mij, Nynke 

Veldhorst, in mijn eigen huisje.

Op 17 juni ben ik naar It Lijsket 

verhuisd. Het wonen hier moest eerst 

wel wennen, maar inmiddels heb ik 

mijn draai aardig gevonden. Ik vind ’t 

leuk om grapjes te maken met de 

leiding, met Jakob het journaal te zien 

en bij Pieter en Frouke binnen te 

lopen. 

Frouke, Jakob en Pieter zijn namelijk 

mijn naaste buren. Naast mij is een 

hele mooie snoezelkamer. Toen de 

snoezelkamer ingericht werd, mocht ik 

even het waterbed proberen en kon ik 

de inrichting als één van de eersten 

bewonderen! Voor mijn raam komen 

heel veel auto’s voorbij. Ik woon in het 

voorhuis, dus daarom kan ik het 

verkeer volgen. Eigenlijk vind ik het 

wel gezellig, veel leven en beweging 

zo pal voor mijn raam.

Samen eten in de keuken vind ik ook 

gezellig. De leiding hier kan lekker 

koken!

Over ruim een week ga ik van school 

af. Dan ben ik echt groot: Een eigen 

woning en aan het werk in 

Middelséhiem in Leeuwarden en in 

Rinsumageest!

Maar eerst vakantie! Alle lezers een 

fijne vakantie gewenst!

 

Van de PR-commissie

Met terugwerkende kracht (met 

ingang van 1/2010) heeft stichting It 

Lijsket de ANBI-status.

De letters ANBI staan voor Algemeen 

Nut Beogende Instelling. Dit houdt in 

dat een gift aan de stichting 

aftrekbaar is voor de Belastingen.

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. Als u op onze website kijkt, 

kunt u zich opgeven als sponsor of als 

vriend en ontvangt u 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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