
Nieuwsbrief 
nummer 9

Van de voorzitter

In deze nieuwsbrief leest u weer het 
wel en wee van it Lijsket.
De afgelopen periode is er weer veel 
gebeurd op de woonboerderij. 
Teveel om in het voorwoord op te 
nemen. Als voorzitter licht ik er 
enkele gebeurtenissen uit

Allereerst de bewonerswisseling.
Jacob Haaima heeft in september 
2012 afscheid genomen. Hij woont 
weer thuis. We wensen hem en zijn 
ouders Erik en Sarie, die veel voor 
het Lijsket betekend hebben, het 
allerbeste toe. We zullen Jacob, onze 
grasmaaier/tuinman, missen. 
De open plek wordt binnenkort 
ingenomen door Michael van Tuil. 
Hij is enthousiast  en heeft er zin in.  
Wij wensen hem veel plezier op het 
Lijsket.

In aanwezigheid van ouders en 
leiding hebben de bewoners op 8 
dec jl.   de nieuwe berging feestelijk 
geopend. O.l.v. de bouwcommissie 
en dankzij de financiële steun van 
sponsors  en fondsen is de 
fietsenstalling  in 2012 
gereedgekomen.
De bouw van deze schuur laat maar 
weer eens zien waartoe een 
ouderinitiatief in staat is. 
Graag wil de bouwcommissie ook 
beginnen met het bouwen van de 
gemeenschappelijke ruimte. Maar 
om dit te realiseren is er heel  veel 
geld nodig.  Misschien lukt ’t dit jaar 
nog om voldoende geldschieters  te 
werven om deze multifunctionele 
ruimte te verwezenlijken.

Ook de vernieuwde website getuigt 
van  (ouder)vakmanschap. Wanneer 
u inlogt, kunt u dit met eigen ogen 
aanschouwen.
Ten slotte nog een woordje van dank 
aan de vrijwilligers.
Zij zijn een groep enthousiastelingen 
die gemotiveerd en met veel inzet 
veel voor de bewoners betekenen.  
Samen met hen ontplooien ze 
allerlei activiteiten.

Alle Flootman
voorzitter

van de bewoners

Hallo,

Als rasechte Oentsjerker is het nu 
eindelijk mijn beurt om iets  te 
vertellen over hoe ik het wonen 
ervaar bij it Lijsket. 
Daar kan ik kort over zijn. Het is 
helemaal TOP ! Het bevalt mij héél 
goed, ik heb een mooi appartement 
op de begane grond met alles erop 
en eraan. Mijn broer en zussen zijn 
stinkend jaloers op mijn mooie 
woning ha,ha. 
Omdat ik het er zo goed naar mijn 
zin heb, kost het mij extra moeite 
om ergens anders naar toe te gaan. 
Ik vermaak mij thuis opperbest met 
mijn hobby’s, zoals schilderijen 
maken en DVD-kijken, iets wat ik 
heel goed tegelijk kan. 
Maar het is niet allemaal feest: er 
moet ook gewerkt worden. Op 
maandag t/m woensdag ben ik aan 
het werk bij de zorgboerderij  ‘de iik’ 
in Raard en de rest van de week 
maak ik vol bij ‘it Aventoer’ , hier in 
Oentsjerk. Beide 
dagbestedingscentra zijn mij op het 
lijf geschreven.

Voor wie het niet heeft 
meegekregen even het volgende. 
Afgelopen zomer ben ik met mijn 
familie op TV geweest met het 
programma van de NTR: afl 3 ”Je 
kunt het niet meenemen”. Voor één 
dag ben je dan het stralend 
middelpunt. Best leuk. Zo zijn er o.a. 
ook  opnames gemaakt bij mij thuis 
bij it Lijsket.  Op de foto zitten Prem 

en ik samen gezellig op een terras in 
het Amsterdamse bos. 

In de wintermaanden ga ik op 
zaterdag met Johannes en Auke 
priksleeën en dat is iets wat ik 
steeds beter kan, want zelfs mijn 
vader kan mij niet meer bijhouden. 
Wanneer de winter voorbij is dan ga 
ik weer sporten  bij “”Get in Shape” 
in Aldtsjerk, dat is ook leuk. 
Verder ben ik een echte Disney-fan. 
Volgend jaar hoop ik mijn Disney 
vrienden weer in Parijs te 
ontmoeten, maar hier moet eerst 
nog even voor gespaard worden.

Zoals je ziet heb ik zo genoeg dingen 
waarmee ik mij prima kan 
vermaken. En dat lukt ook goed 
mede dankzij de hulp van de leiding, 
van vrijwilligers en van familie om 
mij heen.

Groetjes, Germ

JP van den Bent

We zijn het jaar begonnen met een 
gezamenlijk stamppotbuffet. Alle 
bewoners, ouders/verwanten en 
personeel  hebben elkaar een 
voorspoedig 2013 toegewenst.
En de verwachting dat we er weer 
een goed jaar met zijn allen van 
zullen maken.
In 2013 hebben we alweer 2 nieuwe 
stagiaires welkom geheten, Nynke 
en Thirza.
En in maart kunnen we een nieuwe 
bewoner verwelkomen: Michael van 
Tuil. Er was een bewoner verhuisd 
en Michael vult de open gevallen 
plek in. Michael woonde al in 
Oentsjerk en kan dus in zijn 
vertrouwde omgeving blijven. Dat 
zien we toch als een belangrijk punt 
wil iemand zich op een nieuwe 
locatie thuis voelen: Het je veilig 
voelen in een vertrouwde bekende 
omgeving. 
Verder is een personeelslid zwanger, 
dat is voor de bewoners een hele 
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belevenis, al duurt het nog lang tot 
augustus.
Ook zijn we vorig jaar begonnen met 
het inzetten van vrijwilligers. Op 
dinsdagavond komen Sikke, Wout, 
Sacha, Baukje en Tinus  op de 
locatie. Zomers gaan ze met 
bewoners fietsen en wandelen en ’s 
winters samen spelletjes doen. Dit 
verloopt erg leuk, de vrijwilligers zijn 
enthousiast en we zijn dan ook erg 
wijs met hun. En Wout verdient echt 
wel een pluim, hij zit nog op de 
lagere school, maar komt trouw 
mee.
Het effect is groter dan de 
dinsdagavond, want als we nu door 
het dorp lopen, komen we ze 
natuurlijk ook tegen en is er altijd 
tijd voor een praatje of alleen een 
groet doet al zoveel.
We hopen dat ze nog lang bij ons 
blijven komen!

van de Financiële commissie

Alle voorzieningen die de stichting it 
Lijsket de afgelopen twee jaar heeft 
gerealiseerd werden mogelijk 
gemaakt dankzij de fondswerving en 
door de inzet van vrijwilligers.
Zo is het 1-ste gedeelte van de 
kapschuur (berging voor de fietsen 
enz.) mogelijk geworden dankzij een 
bijdrage van enkele fondsen en 
diaconieën in Fryslân maar ook 
dankzij giften van particulieren. Dit 
verschafte ons de mogelijkheid om 
in 2012 vrijwel quitte te draaien.
Voor de bouw van het tweede deel 
van de geïsoleerde kapschuur staan 
we wederom voor een uitdaging. 
Zou er ook deze keer genoeg geld 
binnenkomen om de zo gewenste 
ontmoetingsruimte te kunnen 
bouwen? Hiervoor is er zo’n € 
75.000,- nodig om door middel van 
eigen werkzaamheden het tweede 
gedeelte van de kapschuur zelf  door 
vrijwilligers te kunnen bouwen. 
Wij vinden het belangrijk om geen 
schulden aan te gaan. In deze 
economisch gezien zware tijd tijd 
zijn er voorbeelden te over hoe dat 
uit de hand kan lopen. 

Hopelijk komt er voldoende geld 
binnen om in de zomer 2013 met de 
bouw te kunnen beginnen. Ook 
hiervoor geldt dat alle beetjes 
helpen.
Doet u mee?

U kunt uw geld overmaken op ING 
rekening 4748995 ten name van 
stichting it Lijsket o.v.v. Kapschuur.

NL-Doet 

n het weekend van NLdoet hebben 
zo’n 25 rock solid friends tieners van 
de PKN Trynwâlden op vrijdagavond 
15 maart een disco voor mensen 
met een beperking georganiseerd. 
Het thema was deze keer CARNAVAL 
en de meeste bezoekers, afkomstig 
uit veel woonvormen uit de regio,  
waren feestelijk verkleed. Bij de 
ingang van Pro Rege in Oentsjerk 
werden de 60 feestvierders  
getrakteerd op een heerlijk 
welkomstdrankje. Daarna kon het 

©pgtrynwalden.nl foto van disco 2013

feest los! Samen met de begeleiders 
en iedereen van het organiserend 
comité wist DJ Fokko Z. al hun 
favoriete muziek naadloos 
achtereen te plaatsen. Er kan 
worden teruggekeken op een zeer 
geslaagde feestavond die, naast de 
inzet van alle vrijwilligers, mogelijk 
werd gemaakt dankzij de financiële 

bijdragen van het Oranjefonds en de 
van der Meer-Boeremastichting.

van de PR commissie

De PR commissie is heeft eind 
2012 de oude website vervangen 
door een nieuwe met een 
eigentijdse lay-out en een nieuwe 
indeling. Met uw steun willen wij 
er een website van maken die het 
laatste nieuws als eerste wil 
vermelden. Stuur daarom uw 
nieuws naar 
webmaster@itlijsket.nl en die zal 
alle relevante nieuwsberichten zo 
spoedig mogelijk plaatsen.

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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