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Van de voorzitter
Het is alweer meer dan een jaar 
geleden dat een lang gekoesterde 
wens van onze stichting  in vervulling 
is gegaan. Op 17 juni 2011 konden de  
eerste bewoners  hun appartement 
betrekken. 
Nu, een jaar later, kunnen we als 
ouders   en JP van den Bent vaststellen 
dat het woonproject goed draait en 
dat de  bewoners hun plekje hebben 
gevonden.

Een mooi complex als It Lijsket brengt 
altijd onderhoud met zich mee. Zo 
heeft het tuinproject nog de nodige 
aandacht nodig. Voor de bewoners is 
de tuin met name met het mooie 
weer een plek waar de meesten graag 
vertoeven en een goed verzorgde tuin 
draagt daaraan bij. De tuin heeft zorg 
nodig, met name de beplanting aan de 
noordkant. Om het onderhoud 
gezamenlijk op te pakken, heeft het 
bestuur voor nu een rooster 
opgesteld. Misschien is het mogelijk 
om in de toekomst vrijwilligers te 
vinden om de groenvoorziening bij te 
houden.

Het grasveld staat er keurig bij, met 
dank aan het vakkundig maaien door 
bewoner Jacob. 
De tuin heeft aan de zuidkant een 
prachtige erf afscheiding  voorzien van 
klimop gekregen waardoor er 
structuur wordt gegeven aan de tuin.
De nieuwe schommel en de 
trampoline zijn zeer in trek bij de 
bewoners.
 
Het bestuur is blij dat er begonnen 
kan worden met de bouw van de 
kapschuur. De kapschuur zal in twee 
fasen worden uitgevoerd.  De berging 
wordt eerst ter hand genomen en te 
zijner tijd zal de bouw van de 
ontmoetingsruimte worden 
aangepakt. De berging heeft de 
grootste prioriteit vanwege al het 
rijdende materiaal dat nu her en der 
staat, waaronder in de blauwe 
container, die tijdelijk als op slag 
functioneert.

Bouwbedrijf Swart heeft de bekisting 
gemaakt en de vloer reeds geplaatst. 
Het bestuur kan de kosten van de 

berging  zo laag mogelijk houden, 
omdat zij een groot deel van de 
werkzaamheden zelf uitvoert.

Door een sponsoractie zijn de 
benodigde financiën nagenoeg veilig 
gesteld.  Hierin hebben ook onze 
bewoners en personeel een bijdrage 
geleverd. Op 19 mei jl. hebben de 
bewoners  namelijk ‘De Statentocht’ 
gelopen en daardoor een flink bedrag 
bij elkaar gewandeld.
Wij mogen trots zijn op het resultaat 
van dit prachtige initiatief. Nu is het 
onze taak  om de succesvolle start met 
evenveel inzet te continueren en de 
centrale doelstelling om de jongeren 
tevreden en gelukkig te maken (en 
consolideren) als leidraad vast te 
houden. Met z’n allen, bestuur en  J.P 
van den Bent, hebben wij vertrouwen 
in een goede toekomst voor het 
woonproject en de bewoners. 

De voorzitter

JP van den Bent

Halverwege juni 2011 kwamen de 
eerste bewoners naar It Lijsket. Nu zijn 
we een jaar verder en iedereen is 
inmiddels gewend aan het wonen op 
It Lijsket.

En dus was het tijd om dit met elkaar 
te vieren, want iedereen heeft het erg 
naar de zin op It Lijsket.
Zaterdag 30 juni zijn we met alle 
bewoners en een aantal begeleiders 
naar de dierentuin in Emmen geweest. 
Harmanna en Johannes waren niet 
mee, want die hadden andere, ook 
leuke afspraken. En ja, dan moet je 
kiezen.

Onderweg kwamen we allerlei 
motoren tegen, die richting de TT in 

Assen gingen. Dat gaf veel afleiding, 
want het was best een lange rit.
Bij de auto’s nog een broodje en om 
12 uur waren we binnen in het park. 
We troffen prachtig weer. De dieren 
hadden het ook warm, de leeuwen en 
tijgers lagen verscholen in de bosjes, 
dus moesten we even zoeken.
De olifanten waren in het water aan 
het spelen en lagen daarna weer in 
het zand te rollen. Dit gaf een mooi 
schouwspel,  waar we lang naar 
gekeken hebben.

Tegen 4 uur waren we het park rond 
en zijn er nog souvenirs gekocht in het 
winkeltje.
Moe, maar voldaan weer richting 
Drachten. Nu nog naar Mc Donalds 
voor een lekkere hap.

Het personeel was erg aardig, er 
werden vlaggetjes uitgedeeld en 
iedereen kon zijn gezicht laten 
beschilderen. Natuurlijk werd dit door 
sommigen gedaan.
Pas na 7 uur waren we terug in 
Oentsjerk. De bewoners begonnen 
direct enthousiast  te vertellen over de 
dag aan de begeleiding, die ons op 
stond te wachten.

van de Financiële commissie

In de vorige nieuwsbrief (nummer 7) is 
een opsomming gedaan van alle 
fondsen en instanties die ons 
geholpen hebben met de realisatie 
van “It Lijsket” met alle mooie 
voorzieningen erbij en er omheen. 
Met het vizier op de toekomst gericht 
zijn we al meer dan een half jaar bezig 
om geld te verwerven voor de 
realisatie van de gewenste kapschuur. 
Hiervoor mochten we een gift van 
€20.000,- in ontvangst nemen van Stg. 
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Vakantie Verblijven Friesland  en van 
de A.Bijlenga stichting €1.500,- .
Recentelijk hebben ook twee andere 
fondsen ons voor dit doel geld  
geschonken: de van der Meer –
Boeremastichting €5.000,- en het 
ASN-foundation €1.000,-   
Daarnaast hebben enkele bewoners 
van it Lijsket hun beste beentje 
voorgezet door zelf mee te lopen aan 
de gesponsorde “Statentocht”, wat 
€1.100,- heeft opgeleverd.
Heel bijzonder is de steun van diverse 
diaconieën en van hun jeugdwerk 
verspreid over de hele provincie. Door 
speciale (collecte)acties en 
spaarprojecten is een aanzienlijk 
bedrag ingezameld.
Het is hartverwarmend om de steun 
en betrokkenheid te ervaren van al 
deze fondsen, kerken, instanties en 
particulieren. Mede uit naam van de 
bewoners: Hartelijk dank!

Door de bouw deels in eigen beheer 
uit te voeren en dankzij de eerder 
genoemde giften is er nu net 
voldoende geld om met de bouw van 
de berging (= het eerste deel, de 
kapschuur) te kunnen beginnen. 
Inmiddels is de fundering van de 
berging gelegd en starten we 
binnenkort  met de opbouw van de 
kapschuur. Als de berging klaar is dan 
kunnen voortaan alle fietsen onder 
één dak. De fietsen (en tandems) die 
nu nog noodgedwongen bij de ouders 
thuis staan, kunnen dan straks ook 
naar it Lijsket.
Voor de bewegingsvrijheid van de 
bewoners is dat vanzelfsprekend een 
heel goed ding.

En dan hopen we in een later stadium 
met de bouw van het tweede deel van 
de kapschuur (=ontmoetingsruimte) te 
kunnen beginnen. Deze 

gemeenschappelijke ruimte is bedoeld 
om (verjaardag)feesten en andere 
activiteiten (hobby, sport – en 
speelruimte) te kunnen laten 
plaatsvinden.
Voor dit doel moet nog veel geld 
ingezameld worden en ook daarvoor 
hopen we op een bijdrage van allen 
die onze woongroep een warm hart 
toedragen.   
De fondswerving voor dit deel van de 
kapschuur zal na de zomer starten.
Via de website van it Lijsket kunt u op 
de hoogte blijven over de laatste stand 
van zaken.

Van de bouwcommissie

Met giften, sponsoring en 
toezeggingen is inmiddels een begin 
gemaakt met de bouw van de 
kapschuur (fase 1).

In eerste instantie betreft het de 
ruimte voor stalling van fietsen en 
skelters van de bewoners.
Bouwbedrijf Swart heeft de fundering 
met de nodige afvoeren /doorvoeren 
gestort, nadat Erik de Vries de 
voorbereidingen (grondwerk) had 
getroffen.
De staalconstructie (spanten) worden 
gemaakt door ouder Erik Haaima.
Zodra de spanten geplaatst zijn kan de 
vrijwilligers ploeg (lees groep 
enthousiaste ouders!) onder leiding 
van ouder en architect Wim Jan Dijk 
hun vrij gemaakte tijd invullen door de 
wanden en dakplaten te plaatsen. Dit 
staat gepland voor week 28.
Voor de bouw van fase 2 
(ontmoetingsruimte) van de 
kapschuur moet nog het nodige geld 
bijeen- gebracht worden. Ondanks het 
feit dat wij veel werkzaamheden in 
eigen hand houden, is er veel geld 
mee gemoeid.

van de PR-commissie

De PR-commissie is op dit moment 
druk bezig om de website van It 
Lijsket aan te passen. De eerste 
demonstratie aan het bestuur is 
lovend ontvangen en we gaan dan 
ook door met ons streven aan het  
eind van dit jaar de oude website 
door de nieuwe te  vervangen.

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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