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Van de voorzitter

25 oktober 2011: Een onvergetelijke 

dag voor het personeel van de ‘JP van 

den Bent Stichting’, de ouders en 

natuurlijk de bewoners zelf. Op deze 

heuglijke  dag vond namelijk de 

officiële opening plaats  van It Lijsket.

Na acht jaren van gezamenlijke 

inspanning door de verschillende 

mensen en organisaties, is een 

bijzonder project eindelijk 

werkelijkheid geworden. Tientallen 

mensen zijn er in directe zin jaren en 

jaren mee bezig geweest. Mensen die 

elkaar vaak helemaal niet kenden, 

professionals en vaklieden, mensen 

met zowel emotionele als zakelijke 

betrokkenheid. Gezamenlijk hebben 

deze mensen ervoor gezorgd dat de 

bewoners een mooie plek hebben om 

te wonen. Een plek om zo zelfstandig 

mogelijk te wonen met de juiste 

begeleiding. 

Tijdens de opening waren de 

bewoners, samen met de genodigden 

en belangstellenden, in ‘Pro Rege’ 

getuige van toespraken van de heer D. 

Fokkema (wethouder van de 

gemeente Tytsjerksterradiel), 

mevrouw T. Damstra (regiomanager 

Wonen Oost Woon Friesland), de heer 

H. Wiersma (clustermanager van JP 

van den  Bent Stichting) en oud 

voorzitter van het ouderinitiatief 

Stichting ‘It Lijsket’ de heer S. Tolsma. 

Na de speeches vertrok het gehele 

gezelschap, met de bewoners voorop, 

naar It Lijsket. Hier vond de onthulling 

plaats van het glaskunstwerk gemaakt 

door de bewoners en was deze 

kleinschalige woonvorm officieel 

geopend. 

Aaneensluitend was het open huis en, 

onder het genot van een hapje en 

drankje, lieten de bewoners trots hun 

appartement aan de talrijke 

belangstellenden zien en werden ze 

overladen met diverse cadeaus en 

complimenten.

De kracht van dit project heeft een 

groot aantal mensen van zowel binnen 

als buiten Oentsjerk aangesproken. 

Mensen met verschillende 

achtergronden, van hoog en laag, van 

links en rechts uit de samenleving. 

Vaak met andere motivatie, maar wel 

met de overtuiging dat dit project 

moest slagen.

Tot slot wil ik mijzelf nog even 

voorstellen. Mijn naam is Alle 

Flootman en ik neem het stokje over 

van Sjerp Tolsma, die zich de 

afgelopen jaren hard ingezet heeft en 

veel voor dit project betekend heeft. 

Ik  ben  de nieuwe voorzitter sinds 

september van dit jaar. Ik ben .. jaar 

werkzaam geweest in het speciaal 

onderwijs. Mijn doel is om samen 

met  de  ouders  en ’t personeel de 

belangen van de bewoners te 

behartigen.  Zodat zij zich gelukkig en 

veilig voelen  in It Lijsket en  dat ze 

hun glimlach kunnen laten stralen in 

Oentsjerk en omgeving.  

De voorzitter

Financiële commissie

Acht lange jaren van plannen maken, 

voorbereiden en uitvoeren hebben 

geresulteerd in de realisatie van een 

woonboerderij die uitermate geschikt 

gemaakt is voor bewoning van “onze” 

14 jonge mensen met een beperking. 

Een kroon op het werk voor de 

woningcorporatie WoonFriesland, 

zorgverlener J.P. van den Bentstichting 

en niet in het minst  door de 

inspanningen van het ouderinitiatief 

“it Lijsket” als initiatiefnemers!

Eendracht maakt sterk en it Lijsket is 

daar een voorbeeld van. Uit de vele 

positieve reacties tijdens de officiële 

opening van 25 oktober 2011, sprak 

grote bewondering en waardering 

voor de geleverde prestaties door alle 

betrokken partijen!

Hier volgt in het kort een opsomming 

van zaken die met uw steun konden 

worden gerealiseerd. 

De volledige inrichting van de 

algemene ruimtes, is geheel voor 

rekening van J.P. van den Bentstichting 

geweest. De inrichting van de 

snoezelruimte is mogelijk geworden 

dankzij een gift van Handico. 

Door giften van onder anderen het 

fonds van der Meer – 

Boeremastichting, het Fonds 

Verstandelijk Gehandicapten en door 

stichting Woudsend 1816 kon de 

aanleg van de tuin bijna volledig 

volgens plan worden gerealiseerd. 

Door de inzet en financiële steun van 

Alliander is er een geitenhok geplaatst 

welke nu dienst doet als stalling van 

de fietsen. De spelattributen konden 

door een gift van de stichting 

WiegerJansleen worden aangeschaft. 

Dankzij een bijdrage van Univé 

Dichtbij kon hiermee een deel van 

kosten van de erfverlichting worden 

betaald. Groenbeheer en Tuinaanleg 

Erik de Vries heeft door sponsoring tal 

van activiteiten  rondom de boerderij 

(bestrating van het geitenhok en 

diverse maai- en snoeibeurten) 

kosteloos een bijdrage geleverd. 

Dankzij een bijdrage door de 

gemeente Tytjerksteradiel wordt de 

bomenrij hersteld aan de Sanjesreed 

en komen er twee eikenbomen aan de 

Rengersweg.

Door de hulp van enkele ouders is het 

mogelijk geworden dat er mooie 

hekwerken geplaatst konden worden. 

Op een enkel geval na zijn alle gedane 

financiële toezeggingen in 2011 

ontvangen, welke it Lijsket in staat 

hebben gesteld om bovengenoemde 

zaken te kunnen realiseren. Alle gulle 

gevers hartelijk dank!

Betekent dit nu dat it Lijsket klaar is? 

Het antwoord hierop is NEE.

Wat er nu nog mist is een kapschuur. 

De (rolstoel)fietsen en driewielers van 

de bewoners staan nu in een te klein 
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hok. En een deel van de fietsen staan 

nog thuis bij de ouders omdat hier in 

Oentsjerk nog geen plaats voor is.

In het kader van het behoud van de 

mobiliteit als onderdeel van de 

maatschappelijke participatie van de 

bewoners, is hierbij haast geboden! 

Om soelaas te kunnen bieden aan 

deze ongewenste situatie is de blauwe 

zeecontainer een tijdelijke 

noodoplossing.

Hoewel de woonboerderij met 14 

appartementen groots is uitgevoerd, 

ontbreekt er een gemeenschappelijke 

ruimte in de boerderij die groot 

genoeg is voor het houden van een 

verjaardagsfeest of voor het 

organiseren van gemeenschappelijke 

(buurt)activiteiten. 

De fondswerving voor de kapschuur is 

de afgelopen maanden in gang gezet 

en we hopen dat deze succesvol mag 

zijn. Misschien is de drempel om aan 

dit goede doel te schenken lager nu 

stichting it Lijsket door de 

belastingdienst is aangemerkt als een 

ANBI-instelling. 

Dit betekent dat giften vanaf 

belastingjaar 2010 aan it Lijsket 

aftrekbaar zijn voor uw 

belastingaangifte. 

Van de bewoners

We wonen nu 5 maanden op de 

boerderij it Lijsket ,aan de bewoners 

van de bovenverdieping hebben wij 

gevraagd hoe ze het vinden om hier te 

wonen.

Er kwamen wat aarzelende reacties, 

Harmanna vertelde “Eerst was alles 

nieuw en was ik erg enthousiast over 

mijn eigen plek en nu mis ik  thuis 

toch ook wel soms”. Anika en Suzanne 

vinden het beide “erg leuk”. 

Hier moeten we soms  taken doen die 

we thuis niet hoefden te doen en ja 

dat vinden we niet altijd leuk. Maar 

dat eigen plekje is wel fijn. Aldus 

Kirsten en Johannes. Ook  hebben wij 

ze gevraagd wat  ze  hier gezellig 

vinden.

Toen begonnen er gezichten te 

glimmen. Suzanne, Harmanna, Anika 

en Kirsten: Op zaterdagavond met 

elkaar een biertje drinken, een beauty 

avond met gezichtsmasker en nagels 

lakken of met z’n allen een film kijken 

op Kirsten haar appartement. Allemaal 

onderuit op de bank met een zak 

chips.

Johannes vindt vooral het gezamenlijk 

theedrinken en  eten  gezellig.

Even met elkaar zitten praten, vinden 

ze allemaal leuk.

De officiële opening van it Lijsket was 

voor alle bewoners een echt feest.

Het theaterprogramma waarin een 

adellijke familie, vader , moeder en 

dochter gingen ruziën wie nou toch de 

officiële opening mocht gaan doen, 

was prachtig. De bewoners gingen op 

in het spel, Anika mocht op de toeter 

blazen en kreeg er ook nog echt geluid 

uit, ze was heel erg trots. Suzanne 

vond het prachtig dat de vader werd 

uitgemaakt voor aardappelhoofd. Ook 

in Pro Rege keek ze steeds waar 

aardappelhoofd was. Harmanna liet 

zich wel horen in de stemming wie 

nou eigenlijk de opening mocht doen, 

vader, moeder of het kind. Johannes 

en Kirsten vonden het wel wat 

kinderachtig maar vonden het vooral 

leuk om te zien hoe hun 

medebewoners op het theater 

reageerden.

We hebben aan de bewoners 

gevraagd  wie zijn/haar appartement 

bezocht mocht worden tijdens het 

open huis. Bij Harmanna en Anika 

mocht iedereen wel naar binnen, bij 

Suzanne, Johannes , Astrid en Kirsten 

alleen die mensen die ze kenden. Wat 

was er een belangstelling en wat 

lieten ze vol trots hun appartementen 

zien. Ook de feesttent moest door de 

bewoners even worden bezocht.

De volgende dag hebben we met 

elkaar  nagepraat over deze zeer 

speciale dag.

JP van den Bent

Na een aantal maanden van wonen 

was het tijd voor de officiële opening.

Wat een feest! 

Op It Lijsket zijn we begonnen met 

een theatervoorstelling.

De bewoners kregen bezoek van een 

jonkheer en jonkvrouw met hun 

dochter. Alle drie wilden ze graag de 

openingshandeling verrichten. De 

bewoners mochten hierin mee kiezen. 

Ook moesten ze hun muzikale bijdrage 

leveren. Germ en Anika vormden 

samen met hen een waar orkest.

Na de voorstelling zijn we in optocht 

naar de gebouwen van Pro Rege 

gegaan. Wat een mensen zaten daar 

al, zelfs Omrop Fryslân Radio. Een 

aantal sprekers had een mooi woordje 

en toen met zijn allen terug naar de 

boerderij.

Daar heeft de wethouder Fokkema 

samen met de bewoners het 

kunstwerk onthuld. De glasplaten, die 

met zijn allen gemaakt waren in het 

voorjaar bij het Glasatelier in 

Oentsjerk. Het staat prachtig op de 

witte muur in de gang.

Daarna was het Open Huis. Ze zijn niet 

geteld, maar er zijn ongelofelijk veel 

mensen geweest en iedereen was 

laaiend enthousiast.

Om 18.00 uur nog soep met broodjes 

en dan weer rust op de boerderij.

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 

Douwelaan 67

9062 EM Oentsjerk

Telefoon: 058-256 32 74

ING 4748995 

KvK 01109697 

Woonboerderij it Lijsket

Rengersweg 29 

9062 EA Oentsjerk

Telefoon: 058-256 00 13

Website: www.itlijsket.nl

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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 Na dit veel bewogen jaar wensen 

 wij u alvast fijne feestdagen en 

 een gelukkig Nieuwjaar.


